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শ্রীবিচারচক্ঞরোদয়। 





নিত্যস্বাধ্যায়, 

উীন্িচ্গাল্জ্র-চ্তেক্রান্জ 
প্ঠ 

০) 

বঙ্গানুবাদসহ নিগুণ, সগুণ, আত্ম ও অবতার 

ধ্যান, স্তোত্র ও সাধনা। 

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্, এ 
ৃ সঙ্কলিত। 

গ্রন্থকার কর্তৃক 

. উৎসব অফিস হুইতে প্রকাশিত । 

১৬২ নং বহুবাজার হ্রীট। 

সন ১৩২৩ সাল। 

মৃল্য ২০ টাকা মান্র। 



কলিকাতা, ৩*নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, | 
টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে 

শ্রীবতীম্ত্রনাথ ঘোষ দ্বার মুদ্রিত। 



ভ্ীজীম্বাতআরামায় নমঃ 

শ্ীগুরুঃ। 

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি। 
গ্রাণশূন্ত প্রতিমা! যেমন, ভাবশুন্ত অনুষ্ঠানও সেইরূপ। নুন্মর ফুল 

ংগ্রহ করিয়া মাল! গাখিয়া, মালায় গ্রন্থি দিতে ভূল হইলে যেমন হয়, 

সর্বশান্ত্রের মধুর বচন নাড়াচাড়া করিয়া এককে অবলম্বন না করিলেও 

সেইরূপ হয় । হিন্দিতে বলে “এক সাধে সব সাধে, সব সাধে সৰ যায় ।” 

চিত্ত সর্বদা! বাসনাময় বলিয়া আকুল হইয়া ছুটিতেছে। এই চিত্তকে 

একে ধরিয়া রাখ প্রথম অবস্থায় অসম্ভব। সেই জন্ত একেরই বন্থভাব 
ধরিদ্না চলিতে হয়। শ্রীঅর্জুন তাই শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন 
"কেযুকেধু চ ভাবেষু চিন্ত্যোসি ভগবন্ময়া* গীতা ১০১৭ ভগবন্! 
কোন্ কোন্ ভাবে আমি তোমার ধ্যান করিব? তাই এককে অবলম্বন 
করিয়া বনুভাবে বনু বিভূতি চিন্তা করিয়া! সেই এককেই পুজা! করার 

বিধি, খধিগণ প্রবর্ত সাধকের জন্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। সমাজ এখনও সেই 

জন্ত সেই এককেই পঞ্চভাবে উপাসনা করিতেছে ) আর বতদিন সমাজ 

সত্যের আদর করিবে ততদিন পঞ্চোপাসনার় একের উপাসনা ছাড়িতে 

পারিবে না। ছাড়া যায় না বলিয়া ছাড়িবে না। শ্রীসীতার অনস্ত 
গুণ ছিল আর শ্রীভগবান্ বস্থভাবে লীতাকে দেখিয়াছিলেন বলিয়! 
শ্রীলঙ্ণকে বলিয়াছিলেন-_. 

কার্ধোষু মন্ত্রী করণেষু দাসী ধর্দেষু পত্ধী ক্ষময়! ধরিত্রী। 
স্গেহেযু মাতা শয়নেযু বেশ্তা রঙ্গে সখী লক্ষণ স! প্রিয়া মে ॥ 
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পরামর্শ ক্কার্যে মন্ত্রীর মত, সেবা কাধ্যে দাসীর মত, ধর্কার্ষ্য 
সহধন্ষিণী, ক্ষমার পৃথিবীর মত, স্েহ করিতে মাতার মত, শয়নে বেস্তা, 

রক্ষে রঙগময়ী সধীর. মত, হে লক্ষ্মণ! আমার প্রিয়া সীতা সর্বগুণমরী ; 
তাই আজ তাহার বিরহে আমি ব্যাকুল হইতেছি। 

স্বরূপ, বিশ্বরূপ, আত্মরূপ, অবতাররূপ এই চারিভাবে শ্রীভগবান্ 
সমকালে বিরাম করিতেছেন । যখন কিছু না থাকে তখন তিনি আপনি- 

আপনি স্বরূপ, যখন বিশ্ব ভাসিয়া উঠে তখন সমষ্টিবিশ্বে তিনি বিশ্বরূপ) 

আবার ব্যস্থিবিশ্বে তিনি জীবে জীবে, বস্ততে বস্ততে, চেতন আত্মারূপ ; 

আবার বিশ্বের প্রচুর বিপদ্কালে তিনি মায়া-মান্থষ বা মায়া- 

মানুষীরূপে অবতার। এই নিগুণ সণ্ডণ আত্মা ও অবতার তিনি 

স্মকালে। যেমায়া সবলিত সগুণ পুরুষ সর্বব্যাপী; যিনি সমকালে 

৮কেদারে ও ৬কাশীধামে, তিনি সমকালে শীত উষ্ণ অনুভব না করিবেন 

ফেন? বিনি সর্ব নরনারী বিজড়িত বিশ্বমূত্তি তিনি সমকালে পুত্রহারার 

হঃখও পুত্র প্রাপ্তির স্থখ অনুভব না! করিবেন কেন ? 

নিজেও অনুভব করি আর পরিচিত অনেকের কাছেও গুনি, এমন 

একখানি পুস্তক যদি হয় যাহাতে শ্রীভগবানের প্রধান প্রধান ভাবগুলি 

একত্র সংগৃহীত হয় আর সকল রকম সাধকের প্রধান প্রধান সাধনার 

কথাও পাওয়া! যার তবে বড় ভাল হয়, শান্ত্রও অনস্ত আর বেদিতব্যও 

বছ। যদি একখানি পুস্তকে অনন্তশান্ত্রের সার সার উপদেশগুলি 

কতক কতকও পাওয়া যায তবে কোন দূরদেশে যাইতে হইলে সেই 
একখানি পুস্তক সঙ্গে লইলে শাস্্রদন্ত অভাব কতকটা দুর হচ্ব। 
এই পুস্তকথানি সেই অভাব কথঞ্চিং দূর করিবার জন্ত সঙ্কলিত। 
জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও .কর্ণমার্গের উদ্দেশ্ত ও লাভের উপাক, 
ইহাতে সঙ্কলিত .হইয়াছে। বিভিন্ন শান্তর হইতে তিন ভাবে 



6/৬ 

স্থষ্টিতত্ব আলোচিত হইয়াছে । শ্রুতি হইতে, শ্রীগীতা হইতে এবং 
রামায়ণ হইতে সার সাধনা তিন ভাবে দেওয়! হইয়াছে। স্মুচী দৃষ্ে 
বিষয়গুলি কি ভাবে সজ্জিত কর! হইয়াছে তাহার একটা আভাস পাওয়া 
যাইবে। | 

এই আবৃতিতে শ্রীবিচার-চন্ত্রোদয়কে তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হইল। 
মাছি শাত্তে থাকিল মঙগলাচরণ, উৎসর্গ, উদ্বোধন, পাহ্কাপঞ্চক, 

সর্বাত্মা প্রণাম, প্রার্থনা এবং নিতা স্থাধ্যার। হ্মশ্য খ্ডে 

থাকিল মূল পুস্তক ৷ মুল পুস্তক স্থানে স্থানে সংশোধন কর! হইল এবং 

কোথাও কোথাও নূতন কিছু সন্নিবেশিত করা গেল। শেষ অধ্যায়ে যে 

সার্বজনীন ধর্ম দেওয়! হুইয়াছিল তাহ! আমুল পরিবন্তিত হুইল এবং 

স্পেন খ্ডে প্রস্তাবনা ম্বরূপে সন্নিবেশিত করা গেল। শেষ খণ্ডে 

যে সমস্ত স্তব ছিল তাহা ব্যতীত অনেক নৃতন প্রয়োজনীয় শান্ত্রবাক্য 
ও স্তব সংগ্রহ করা হইল। 

নিত্যস্বাধ্যায়ে ও অন্ত অন্য স্থানে যে সমস্ত বেদের মন্ত্র সংস্কৃত অক্ষরে 

দেওয়া হইল এবং শেষখণ্ডে যে সমস্ত স্তব দেওয়া গেল সেই সকলের 

বঙ্গান্থবাদ ও ভাবার্থ প্রকাশে চেষ্ট। করা হইল। বাহার! ভাল সংস্কত 
জানেন না, তাহারা বঙ্গানুবাদ পাঠে একটি ভাব ধরিতে পারিবেন 

আশ। কর! যায়। 

ফলে এই আবৃত্তিতে পুস্তকথানিকে নিত্যসঙ্গী করিবার বিশেষ চেষ্টা 
করা হইল। 

পুস্তকের কলেবর বিশেষ বর্ধিত হইল। ফলে পুস্তকথানি ভিনখানি 
পুস্তক এক সঙ্গে। সময় অল্প এবং উৎপীড়নও নানাপ্রকার ছিল বলিয়া 
এই বৃহৎ কার্ধ্য আমরা ইচ্ছা সন্বেও নিতু্লি করিতে পারি নাই। . 
সাধারণের নিকট এইজন্ত আমর! ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। 



পরিশেষে আমরা এই বলি যে সর্বজীবহৃদয়বিহারী প্রীভগবানের 
সন্তোষ, কণামাত্রও কি এই চেষ্টায় অনুভব সীমায় আসিবে? গ্লানিশুন্ত 

প্রসরতার অনুভব, সেই অনুভবের সুচনা করে। তজ্জন্ত আত্মতৃপ্তি না 

হওয়া পর্ধ্যস্ত কর্মগুলিকে যথাসম্ভব ন্ন্দর ভাবে করিতে হয়। 

ফলাকাজ্ফায় কম্দব করিলে কর্কে সর্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সেই চরণে অর্পণ 

করা যায় না। কর্্মই তখন মুখ্য হইর! যায় আর শ্রীভগবানের প্রসতা' 

গৌণ হইয়া ঈীড়ায়। পর্বধবিধ সকাম কর্ষ্বের প্রবল. দোষ ইহাই । 
ফলাকাজ্ষ! আদৌ ন! রাখিয়া! মানুষ ক্ম করিতে প্রাণপণ করিলেও 

তাহার উপর শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টির পূর্ণ আবশ্যকতা! থাঁকিবেই। 
পুরুষকার ও দৈব না মিলিলে ষথার্থ কন্ম নিষ্পত্তি যাহ!, তাহ। হইতেই 

পারে না। হে মঙ্গলময়! যতদিন জীবের কর্ম আছে ততদিন তোমায় 

ভুলিয়া য়েন আমরা কোন কিছু না করি ইহাই আমাদের একমাত্র 

প্রার্থনা । প্রপঞ্চেনালম্। 

কলিকাতা, 
শকাবা৷ ১৮৩৮ 
বঙ্গাব ১৩২৩ গ্রন্থকার । 

২২শে বৈশাখ, শুক্রবার 
অক্ষয়া তৃতীয়া! । 



প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি । 

বাহার হদয়ে স্থবিচারের উদয় ভ্ইয়াছে--ধিনি বিচার দ্বারা নিশ্চয় 

করিয়াছেন যে চৈতন্ত, জড় হইতে পৃথক--ধিনি বিচার অভ্যাস করিয়া 

নিতা অন্থুভব করিতেছেন যে “আমি” চৈতন্ স্বরূপ--জড় দেহ “আমি” 

নই-_ধিনি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা দৃঢ় করিয়াছেন যে এই দেহ হইতে 
“আমি” পৃথক-_“আমি” শোক ছুঃথ জরা-মরণ ব্যাধি ইত্যাদির অস্পৃশ্ত-_ 

তাহারই সর্বছঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হইয়াছে নিশ্চয় । 

জীব যেরূপে এই অবস্থা লাঁভ করিতে পারে এই গ্রন্থে তাহারই 
প্রণালী প্রদশিত হইয়াছে । 

হিন্দিভাষায় বিচার চন্দ্রোদয় নামক যে একখানি বেদান্ত গ্রন্থ আছে 

এই গ্রস্থখানি তাহার অনুবাদ মাত্র । পণ্ডিত পীতান্বর বহু শাস্তরদৃষ্টে ইহ! 
সঙ্কলন করিয়াছেন এবং ইহার তত্ব নিজে অনুভব করিয়া লোকের অনুভব 
সীমায় আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন । অনুবাদক মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রের শ্লোক 

দিয়াএবং নিজের অনুভব দিয়! বিষয়গুলি আরও পরিষ্কার করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, লক্ষ্য যাহাতে পুস্তকের মত কার্য করিয়া বি্ডাল্স চক্র 

ভ্বাল্স। প্রন্বোশ চুতেত্রিন্র উদয় হয়। 

বশিষ্ঠদেব উর্ধবাহু হইয়া বলিতেছেন ১--- 

বিচারাৎ তীক্ষতামেত্য ধীঃ পশ্ঠতি পরং পদং। 
দীর্থসংসাররোগন্ত বিচারোহি মহোৌষধম্ ॥ 

যষে। ব! মুঃ ১৪।২ 

বিচার দ্বার! বুদ্ধি তীক্ষ হয় এবং পরম পদ দর্শন করে ; বিচারই দীর্ঘ 
সংসার রোগের মহৌষধ । এজন্ত-- 
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বরং কর্দম-ভেকত্বং মলকীটকতা বরং 

বরমন্ধগুহাহিত্বং ন নরম্যাবিচারিতা. 
যোগ বাঃ মু ১৪।৪৬ 

বরং কর্দম মধ্যে ভেক হইয়া! বাস করা ভাল, বরং বিটস্ৃ্থী কীট 

হইয়া থাকা ভাঁল, বরং গাঢ়তমসাচ্ছন্ন পর্বতগুহামধ্যে সর্পরূপে বাস করা 
ভাল; তথাপি মানবের বিচারশৃন্ততা! নিতান্ত হেয়। 

বশিষ্ঠদেব দেখাইতেছেন $-- 

হে জনা অপরিজ্ঞাত আত্মা বে৷ হঃখসিন্ধয়ে। 

পরিজ্ঞাতত্বনস্তায় জুখায়োপশমায় চ ॥ 

যো বা উপঃ ৫২৩ 

হে জনগণ ! অজ্ঞানতাই সর্বহুঃখের কারণ এবং আত্মবিজ্ঞানই সর্বব- 

ছঃখ নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তির উপায়। 

মিশ্রীভূতমিবানেন দেহেনোপহতাত্ম্ন!। 
ব্জীকৃত্য স্বমাত্থানং স্বস্থা ভবত মা চিরম্ ॥২৪ এ 

তোমরা দেহের সহিত মিশ্রিত হইয়া আত্মহার! হইয়াছ; এ মিশ্রণ 

হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া সুস্থ হও। বিলম্ব করিও না। 

পৃথগাত্ম। পৃথগ্ দেহী জলপন্মলবোপমৌ । 

উ্ধাবাহুর্ব্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিৎ শৃণোতি মে ॥ এ ২৬ 
পল্লার্ধীর মহাসলিল এবং পন্নপত্রস্থিত সলিল বিন্দু পৃথকৃ। উপাধিরূপ 

পল্সপত্র ভেদ জন্মাইতেছে। জীব ও ব্রহ্গ অভিন্ন। অন্তঃকরণরূপ উপাধি, 

ভেদ জন্মাইতেছে । আমি উর্ধবাছ হইক় পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতেছি। 
কেহুই শুনিতেছে না। ূ 

“ যদি ছুংখশান্তি কাহারও প্রয়োজন হয়, তবে খধিবাক্য মত কার্ধ্য কর! 

ভিন্ন অন্ত উপায় নাই ;-- 
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জড়ধর্ম্ি মনে! যাবৎ গর্তকচ্ছপবৎ স্থিতম্। 

ভোগমার্গবদামূঢং বিস্বৃতাত্ববিচারণম্ ॥২৭ এ 
তাবৎ সংসারতিমিরং সেম্দুনাপি সবহ্ধিন!। 

অর্কদাদশকেনাপি মনাগপি ন ভিগ্ততে ॥২৮ 
জড়ধর্খ্মী মন যতদিন গর্তকচ্ছপের ন্তায় আত্মবিচারে বিছু-হইযা 

ভোগরত থাকিবে, ততদিন ইন্দু ও বন্ধি প্রভৃতি সর্বতেজের-এঁহিত্ হাযুশ 
কুর্যযঘ্বারাও সংসার-তিমির নষ্ট হইবে না। 

১৩০৮ । 

কলিকাতা ] 





সুচীপত্র 
আদিখগ্ুড__নিত্য স্বাধ্যায়। 

বিজ্ঞপ্তি, মঙ্গলাচরণ, উৎসর্গ, উদ্বোধন, পাঁছৃকাপঞ্চক স্তোত্র, 

নিত্য পাঠ্যনাম, সর্বাত্ম প্রণাম, প্রার্থনা, নিতান্বাধ্যায়ে 

প্রার্থনা, নিত্য স্বাধ্যায়ে বেদমন্ত রি ১০৮ ১৯৬ 

মধ্যথণ্ড-_উ্ীবিচারচক্দ্রোদয় । 
১ম কলা--উপোদঘাত বর্ণন-_পুরুষার্থ, সর্বহঃখ নিবৃত্তি বা 

পরমানন্দ প্রাপ্তি, ব্রন্মজ্জান-- পরোক্ষ, অপরোক্ষ, মহাঁবাকট, 

অদৃঢ় ও দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান, বিচার-_চৈতন্ত ও জড়, 
অধিকারী ৮৪০ ৪৪ ১০৯ 

২য় কলা-_ প্রপঞ্চ আরোপ অপবাদ-_আরোপ, রর জীব, 

সৃষ্টি ইচ্ছা, মায়াক্ষোভ, স্থূল সুক্ষ স্ষ্টি, আরোপ নিবৃত্তি ১০--১৩ 

৩য় কলা-_-তিন দেহের দ্রষ্টী আমি-_স্থুলদেহ ও তাহার ২৫ 

তত্ব, পঞ্কীকৃত পঞ্চমহাতৃত, পঞ্চীকরণ, পঞ্চমহাভৃত নিবৃত্তি, 

সুক্মদেহ ও তাহার ১৭ তত্ব, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অপক্ষী- 
কত পঞ্চমহাতৃত, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্তি, পাপ-পুণ্যের কর্তা, 

সুখ-ছুঃখের ভোক্তা, সত্ব রজস্তমঃ বৃত্তি, কারণ শরীর ১৪---৩৬ 

তর্থ কলা-_-আমি পঞ্চকোযাতীত--কোধষ, অক্রময়, প্রাণময়, 

মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ইহাদের স্বরূপ ও কার্য্য, 

আত্মার স্বরূপ রঃ তি ৩৭-৮৪৩ 

€ম কলা--তিন অবস্থার সাক্ষী টা সিরা অবস্থা, ১৪ 
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ইন্জিয় ( অধ্যাত্ম ), ১৪ দেবতা ( অধিদৈব ), ইন্ছ্িয়ের বিষয় 

( অধিভূত ) ত্রিপুটা জ্ঞান, ত্রিপুটা শ্বভাব, জাগ্রতে, স্বপ্রে, 
নুযুপ্তিতে জীবের স্থান, বাকা, ভোগাদি বিশ্ব, তৈজস, 
প্রাজ্ঞ ৪৪৪ ৪৪---৫৬ 

৬ কলা-_প্রপঞ্চ মিথ্যা চি বাতির ডিন মি 

আরোপ, আত্মার সামান্ত বিশেষ ও কর্পিত বিশেষ অংশ, 

ভ্রান্তিরূপ সংসার, বিশ্ব প্রতিবিম্ব, দেবতা অন্থুর, ভ্রাস্তি 
নিবৃত্তি, অধ্যাস কত প্রকার ও কিরূপে হয় ৯৮ ৫১-৬৫ 

ধম কলা-_-আত্মার বিশেষণ-_-সৎ, চিৎ, আনন্দ; রঙ্গ হ্বপ্রকাশ, 

কুটন্, সাক্ষী, দ্রষ্টা, উপত্রষ্টা, এক, অনন্ত, অখণ্ড, অসঙ্গ, 
অদ্বৈত, নির্বিকার, নিরাকার, অব্যয়, অক্ষয় ৬৬-_-৭৩ 

৮ম কলা--সচ্চিদানন্দের বিশেষ বর্ণন--সৎ ও অসৎ, চিৎ ও 

জড়, আনন ও দুঃখের ভেদ, আত্মাই পরম প্রিয় ...  ৭৪--৭+৮ 
৯ম কলা--অবাচ্য সিদ্ধান্ত বর্ণন-_বিধেয় বিশেষণ ও নিষিধ্য 

বিশেষণ রি | ৭৯---৮১ 

১ম কলা--সামান্ত ও এ নিবি চাও 

চিদ্াভাস, সামান্ত চৈতন্ত স্বক্গ | সামান্ত চৈতন্ত জ্ঞান সম্বন্ধে 

দৃষ্টান্ত ) জানের ফল ... ৮২--৮৯ 
১১শ কলা--তত্বমমির বিচার। চিনি | না | লক্ষণ! 

- বৃত্তির উদাহরণ । মহাবাক্য প্রযোজ্য লক্ষণা। তৎপঘের 

বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ। বন্ধ ও ঈশ্বর অধ্যাস, অধ্যাস নিবৃত্তি। 
তবম্পদ্দের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ, কূটন্থ. ও জীৰ্-অধ্যাস, অধ্যাস 
নিবৃত্তি। তৎ ও ত্বংএর একড়া॥ চিদাভাসের ম্বরূপ- . 

কান ১৪০৩5৯০ ১০০0০০০৯৪৯৭ 
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১২শ কলা--জ্ঞানীর কর নিবৃত্তি । সঞ্চিত, প্রারন্ধ, ক্রিয়মাণ ৯৮--৯৯ 
১৩শ কলা---সপ্তজ্ঞান ভূমিকা ও সাধন :.. **৭ ১০৩-্৮১৩৩, 

১৪শ কলা-_-জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি : উভয়ের পার্থক্য । 
জীবনুক্তের অবস্থা । ভক্তির আবশ্ীকতা । -.' ৯৪৪-_-১১০ 

১৫শ কলা-_বেদাস্ত প্রমের বর্ণন। মোক্ষের স্বরূপ-সাক্ষাৎ 

সাধন; ভক্তি অবান্তর সাধন। জ্ঞানের বিষয়, আত্মার 

স্বরূপ, ব্রন্গ আত্মার. একতা, জ্ঞানের স্বরূপ, অন্তর 

ও বহিরঙ্গ সাধন ৫ পা ১১১--১১৪, 

শেষ খণ্ড-_নিগু গ, সগুণ, আত্মা, অবতার 
উপাসনায় সাধন! ও স্তোত্রাবলী। 

প্রস্ভাবনন- সার্বজনীন ধর্ম, ভগবৎ. শরণৃক্তোজ, মনোনাশ, বামনা- 
ক্ষয়, ভত্বাভ্যাস রি ১০৩১ 

১ম বিশ্রীন্ম ।১ম হইতে ৫ম রা বৈরাগ্য--আদি- 
প্রতিজ্ঞা, সংসারের রূপ-উদ্ধারের উপায়, শোক--শোকশাস্তি, সংসার 

ভ্রমণে বিতৃষ্ণা- চিত্ত বিশ্রান্তি, ভবরোগ- রোগ চিকিৎসা» দ্বাদশ 

পঞ্জরিকা, চর্প ট পঞ্জরিকা ... 65, :28 ৩৫--৬৭ 

অনুরাগের বস্ত---গুকার--স্থুল সুন্ আকার, স্বরূপ, রূপ, ধারখাস্থান, 

পূজা, সাধনা, রাজযোগ, ত্যক্ষরে বরক্মবাদিনী, গায়ত্রী স্ব, ধ্যান, স্তাস 
সাবিত্রী-স্তোব্র, মত্তকোকিল ভাষিণী পরদেবতা স্তব, বেদস্ততি--দ্বান 

সন্ধ্যা, ধ্যান, জপ, ভ্রীগুরু-_গুর্বাইক, সার তত্বোপদেশ, গুরু প্রশংসা, 
গুরুধ্যান, স্তোত্র। প্রণাম, ্ ত্ী-ওরু--ধ্যান, স্তোত্র **. ৬৮১১৫ 

খন্স হিরা 1--১ম হইতে ৬ষ্ঠ উল্লাস পর্যন্ত। নিগুণ, উপাসনা 

বা স্থিত্তি। ছুঃখ নিবেদন, পুরুধকার, দৃষ্টি আকর্ষগ, মায়ার কার্য 
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মায়া-অবিস্তা-ত্যাগ সাধনা, চিত্ত সাত্বনা, চৈতন্তে স্থিতি অভ্যাস, নিত্য 

স্মরণ, নিগুণ উপাসনায় মুখ্য কথা, পর! পৃজা, একাদশ বিবপত্রে 

শিবলিঙ্গাত্ম পুজা, নির্ব্ধাণ দশক, কৌগীন পঞ্চক, ৃষ্টিতত্ব, দক্ষিণা- 

মুন্তিস্তোত্র, স্বরূপ ও তটস্থ, অহ্বৈতস্থিতি সাধনা, নি উপাসনায় 
সদাচার, নিডণ উপাসনায় দেবপূজ। বিস্, বাহ্ পূজায় ১৬শ উপচার, 
মানস পূজায় উপচার, পুষ্প ও পুজার শেষ, নিগুণ উপাসনার পুজ 

চতুর্দশী, বচনামৃত, জীবন্থুজি, শিষ্যের প্রতি গুরু, শিষ্যের চিত্ত- 

বিশ্রান্তি, ভক্তি-স্ঞান-মুক্তি, গ্রীণীতায় ভক্ত, তন্ত্রে কর্ম-ভক্তি-জ্ঞান ও 

মুক্তি, নিণ্৭ উপাসনায় সর্বদা শ্মরণ ০২ ১১৬২১ 
শুম্পস জিশ্রাম্ম 1ম ও ২য় উল্লাস পধ্যস্ত-বিশ্বূপ উপাসনা! । 

 বিশ্বরূপ, গীতায় ২* সাধনা ও জ্ঞেয়, সাধন পঞ্চক, পঞ্চরত্স্তোত্র, 
ব্রহ্ধ কবচ, প্রণাম, অভীষ্টদ স্তব, সমকালে সগুণ ও নিগুপ, শ্রীভগবান্ 
ও ভক্ত, ভক্ত ও ভগবান্, গীতায় বিভূতিষোগ, অর্জুন ও বিশ্বরূপ, 

শক্তির ( শ্রীসীতীর ) বিশ্বরূপ, চণ্তীর নারায়নী স্তুতি, স্থষ্টিতত্ব দ্বিতীয় 

প্রকার *** ২১২--২৮২ 

গা পরী ১ম ও ২য় জনন উপাসনা । উত্তম মধ্যম 

অধম অধিকারী, প্রাতঃ্মরণ, ধন্যাষ্টক, ্থষ্টিতত্ব ৩য় প্রকার, 

নির্বাণষট্ক, আত্মঘটুক, সার-সাধন গীতা হইতে, সার-সাধন। অধ্যাত্ম 

রামায়ণ হইতে, সাধ সাধনা শ্রুতি হইতে ১১ ২৮৪--৩১২ 
০ম বিশ্রান্ম ।--১ম উল্লাস" হইতে ৩য় উল্লাস পর্য্যস্ত শ্রীবিষুঃ 

স্তোতরাণি। নারায়ণের স্বরূপ, বিশ্বরূপ, আত্মরূপ, মধুহুদন স্তোত্র, 

বিষু পঞ্জর, বিষণ প্রাতঃপ্মরণ, বিষুর ধ্যান গায়ত্রী, ২৮. নাম, ১৬ 

নাম, প্রার্থনা, প্রণাম, ষটপদ্দী'স্তোত্র, অতয় আশ্বাস, মন্দোদরী কৃত 

স্তব, বিষুুন্তব, জয়দেব কৃত বিষ্বম্তব, নারায়ণ স্তোজ্র, আর্তত্রাণ, 
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শক্তির দশ অবতার, চৈতন্তই উপান্ত, মূলে এক উপাধি 
মাত্রে ভেদ রর রর টন ৩১৫-"৮৩৫৬ 

শেষ সিরা উপাসনা রা হী ৩৫৯ 

১ম উল্লাস-__পঞ্চ প্রকার পূজা, পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি, ১২ শুদ্ধি, ভূতগুদ্ধি, প্রণাম, 
প্রদক্ষিণ, আত্ম-সমর্পণ, আরত্রিক :". .. ৩৫৯--৩৬৭ 

২য় উল্লাস--গণপতি স্তোত্রাণি-স্বরূপ-বিশ্বরূপ-আত্মারূপ-রূপ ৩৬৮-৮৩৭৯ 

৩য় উল্লাস--সৃ্য স্তোত্রাণি-রূপ, স্বরূপ, বিশ্বরূপ, আত্মরূপ ৩৮০--৩৯২ 

ওয় উল্লাস-_-২য় স্তবক-_জর-আপছ্দ্ধার স্তোত্রাণি ...  ৩৯৩--৪২২ 
চর্থ উল্লাস--১ম হইতে অর্থ ম্তবক পর্ধ্স্ত---দেবী স্বোত্রাণি-_ত্বরূপ, 

বিশ্বরূপ, চণ্ডী, ছুর্গী, লক্ষ্মী, সরন্বতী, কালী, তারা, ত্রিপুরম্ন্বরী, 
জগন্ধাত্রী, মাতঙ্গী, নবমালিক। ইত্যাদি । ৪২৪--.৫৪৩ 

৪র্থউল্লাদ-_৫ম স্তবক---গয়া--মাতৃপিতৃস্তোত্র যোড়শী মন্ত্রা ৫৪৪--৫৪৯ 

এ স্তবক--গঙ্গা স্তোত্রাণি **' ৫৫০৬৯ 

৭ম স্তবক-_কাঈী, মণিকণিকা, দৃণ্ুপাঁণি, কালউৈরব, 
অন্নপূর্ণা, হরগৌরী  **" *ত তত ৫৭০-৫৮৭ 

€ম উল্লাস--১ম শুবক--মহাদেব স্ভোত্রাণি--শিব স্ব্মপ, বিশ্বরূপ, 

আত্মরূপ, রূপ রর রঃ ১৮ ৫৯১--৫৯৩ 

র স্তবক-্-শিব প্রাতঃস্মরণ, শিবাপরাধ-ক্ষমাপণ, শিব ধ্যান, 

শিৰ মানস পুজা, শিব পঞ্চাক্ষর, শিবাষ্টক, বিশ্বনাথাষ্টক, শিব 
নামাবল্যষ্টক, বেদসার শিবস্তোত্র। শিবাষ্টক স্তোত্র, অসিত ক্কৃত শিব- 
স্তোত্র, শঙ্করাষ্টক, শিব আরত্রিক, ১২ জ্যোতিলিঙ্গ, এ স্তব, শিব 
তাগুব, দারিদ্র্য দহন। ১ ৮৮ ৫৯৪--৬২৫ 

৬ষ্ঠ উল্লাস--১ম ভ্বক--ভ্রীরাম স্তোত্রাণিস্-মজলাচরণ, শ্রীসীতারাম 
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তত্ব, শ্রীসীতারাম স্বরূপ, প্রার্থনা, প্রণাম, সাঙ্গোপাঙ্ 
শ্ীরামরূপ ৯৪৯. ৪৪৪ টা ৬২ ৯-..৬৩৪. 

২য় স্তবক--১ম ও ২য় পল্পব--প্রপর গীতা ৬৩৫---৬৫১. 

৩য় স্তবক--ধ্যান, প্রাতঃশ্মরণ, স্তবরাজ, শ্রীরাম রক্ষা, 
শ্রাসীতা ধ্যান, স্তোত্র, হন্থুমৎ ক্কৃত রামমন্ত্ররাজ, প্রীরামচন্ত্রাষ্টক 
১ম ও ২য় *.* টা ৬৫ ২. ৮৬৭৬. 

ণম উল্লাস--১ম ত্র চিত স্বরূপ, রূপ, 
সাঙ্গোপা্গ শ্রীকষ্ণরূপ, প্রপর গীতা ৩য় পল্লব, প্রপন্ন গীতা শেষপল্পব, 

নাম প্রতাপ . ৃ ১০, ৬৮. ---৬৯৫ 

. হ্যর ০: মুকুন্দমালা, ভীন্মকৃত শ্রীকৃষ্ণন্তোত্র,, 
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, হরিহর রর রর ৬৯৫--৭১২ 

ওর স্তবক---্রীগীতগোবিন্দ **১৭১৪--৭২৬ 
৪র্থ স্তবক-_অগন্নাথ, যুগল কিশোর, মধুরাষ্টক, শ্রীকুষ্ণ কবচ...৭২৭ 

শেষ উল্লাস--বাত্রামঙ্গল, তীর্ঘধাত্রা, ভৌমতীর্থ, মানসতীর্থ, যোগীর 
আত্মতীর্থ। 
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মঙ্গলাচরণম্। 

ওঁ নমে। বক্ষণে ব্রন্মবিস্তো ব্রহ্মবিদ্তাসম্প্রদায়কর্তৃভত্যো 
বশিষ্ঠ-বান্সীকি-বিশ্বীমিত্র-ব্যাস-গুকা দিভ্যঃ 

শ্রীরামভদ্রায় চ। 
জীগণেশায় নমঃ 

ষংব্রঙ্গ বেদাত্তবিদে! বদস্তি পরং প্রধানং পুরুষং তথান্তে | 

বিশ্বোদগতেঃ কারণমীশ্বরং বা তন্মৈ নমো বিদ্ববিনাশায় ॥ 

মুগ্ধম্মিতাঞ্চিতমনোজ্ঞমুখেন্দবিশ্বং শ্নিদ্ধীমৃত প্রতিমচারুককপাকটাক্ষম্। 
আগ্রেসরৈরমু্থতং মুনিভিম্মুনীনাং স্তগ্রোধমূলবসতিং গুরুমাশ্রয়ামঃ ॥ 
ব্যজ্েন্দুভিদ্দিক্ষু তমোহরত্তিবেরদার্থসারামৃতমুদিগরস্তং। 
বাণীভৃজান্লিষ্টমভিষ্টসিদ্ধ্যৈ তং ব্রহ্মবিস্ভাদিগুরং প্রপন্তে ॥ 

বটবটপি সমীপে ভূমিভাগে নিষঞ্জং 

সকল মুনি জনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ। 
ত্রিভ্ুবনগুরুমীশং দক্ষিণামৃষ্তি দেবং 
জননমরণছুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি ॥ 

পূর্ণাননবশ্বভাবঃ স্বজনহিতক্কতে মারয়োপাত্তকারঃ 
কারুণ্যাহুদ্দিধীর্ ানমনবরতং মোহপঞ্ষে নিমগ্রমূ। 
আবিষ্তান্তর্ববশিষ্টং বহিরপি কলর্নন্ শিষ্কভাবং বিতেনে 
বঃ সম্বাদেন শান্ত্রামৃতজলধিষমুং রামচন্জং প্রপন্ে ॥ 
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বন্বাক্যামৃতপায়িনাং প্রতিপদং সত্যং সুধা নীরসা 

বন্ধাক্যার্থ বিচারপাদভিমতঃ স্বর্গোহপি কারাগৃহম্ । 
যদ্বাণী বিশগা স্মপূর্ণমনসাস্তচ্ছং জগৎতুলবৎ 
তন্মৈ শ্গুরবে বশিষ্টমুনয়ে নিত্যং নমন্ুর্মাহে ॥ 

শ্রুত্য। ব্রন্দেব রামঃ প্রকটিতমহিম! যেন তন্মৈ বশিষ্টো 
ষঃ সীতাং ব্রহ্গবিস্তামিব সদসি পুনঃ সত্যপুদ্ধাং কিলাদাৎ। 

ষগ্ধাণী মোহমুলং শময়তি জগদানন্দসন্দোহদ্োগ্ত্রী 
তশ্মৈ বান্ীকয়ে শ্র/গুরু-গুরবে তূরি ভাবৈর্নতাঃ ন্মঃ ॥ 

ষস্তার্যং প্রথিতা জগত্রয়হিতা৷ সা বেদমাতা৷ পরা 

যশ্চক্রে তপসা বশে সুরগণানন্তান্ সিস্যক্ষুর্জগৎ। 

তং বোধান্দুনিধিং তপদ্থিমুকুটালঙ্কারচিন্তামণিং 

বিশ্বামিত্রমুনিং শরণ্যমনঘং ভূয়ে। নমস্তামহে। 
ও তং বেদশাস্ত্র-পরিনিষ্টিত-শুদ্ববুদ্ধিং 
চম্মান্বরং সুরমুনীন্ত্র-ন্ুতং ববীন্ত্রম্। 

কুষ্ণত্বিষং কনকপিঙ্গ-জটাকলাপং 
ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাম্ ॥ 
ষঃ শ্বান্থভাবমথিল শ্রতিসারমেক- 
মধ্যাত্ম্দী পমতিতিতীর্যতাং তমোহন্ধম্। 
সংসারিণাং করুণয়াহ পুর্লাণগুহাং 

তং ব্যাসসুনুমুপ্রযামি গুরুং মুনীনাম্॥ 
বিশ্বেশাংপি হরিঃ শরণাচরণো যান্ মানয়ন্ সৌহ্ৃদা- 
চছাস্তাপ্লিত্যমন্ুব্রজামি রজসা পুয়েয চেত্যব্রবীৎ। . 
ঘৎ পৃজ্ধাং বিদধে শ্রতির্মতিমতাং সর্বেষ্টসিত্ব্যে সদা 
জীবনুক্তন্খাত্মপূর্ণমনসম্তান্ বরহ্ধনিষ্ঠান্ তজে। 



৬/০ 

অশেষ বিস্তানুধিপারগাণা- 
মপান্তরাগাঁদি মনোমলানাহ্্। 

কপানিধিনাং কৃতিনাং মমাশ্মিন্ 

সতাং পদাজন্মরণং সহায়ঃ ॥ 

ষং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রদ্ষেতি বেদাত্তিনো 

বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্তেতি নৈয়াফিকাঃ। 

অর্থপ্লিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ 
সোহ্য়ং বে বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রেলোক্যনাথে৷ হরিঃ॥ 

আগতে রে 



(25 

ৃ 

্ উৎসর্গ । 
ভোৌমুদ্ধি সঙ্গতান্তে, ললাটে রুত্রঃ, ভ্রবোমেধিঃ ্ 

চক্ষুষোশ্চন্দ্রাদিত্যোৌ, কর্ণয়োঃ শুক্রবৃহস্প তী, 
ঙ নাসিকে বায়ুদেবত্যে, দস্তোষ্ঠাবুভয়সন্ধে 

2 মুখমগ্নিজিহ্ব। সরদ্বতী, গ্রীবা সাধ্যান্ুগৃহীতিঃ, স্তনরোরবসবঃ 

$ বাক্ছবোর্ঘবরুতঃ) হৃদয়ং পার্জন্টমাকাশ মুদ রং, 

$. * ৬21*৫ নাভিরস্তরিক্ষং কটিরিন্ত্রাপ্গী, জঘনং প্রাঙজাপত্যং, 

কৈলাসমলয়াবৃর, বিশ্বে দেবা জানুনী, জহ.কুশিকৌ জজ্ঘাছয়ং, 

খ খুরাঃ পিতরঃ, পাদৌবনম্প তয়ঃ। অঙ্গুলয়ো 
| রোমাণি, নখাশ্চ মুহূর্তান্তেহপি গ্রহাঃ 

৮৬ কেতৃর্মাসা খতবঃ সন্ধ্যাকালম্তথাচ্ছাদনং সংবৎসরো 
নিমিষ মহোরাত্র আদিত্যশ্চন্ত্রমা$ ॥% 

উ্রীচেব্যৈ অঙ্গন মস্ত 
বথাগ্ির্দেবানাং ব্রান্মণো মনুষ্যাণাং মেরশিখরিণাং) 
গঙ্গ। নদীনাং, বসন্ত খতৃনাং, ব্র্ধ! প্রজাপতীনাং 

শব অসৌ মুখ্যা 

.. 

ষ্ 

ক ইহার অনুবাদ পেষ থণ্ড ৯৩, ৯৪ চর | ্ 

হি ১ 



উদ্বোধন। 

মী তন্বী ইহান্ ঘজ্জমাহ্লাত্মনজয়: | 
ল্ক্সানন্ব ল জালানি হল্্রী দাঙ্গাহঝে অগা ॥ 

হরইন্ছায্যন্রিবান্্রল ল নিহ্ভ্ঘল ঘ: ভ্বলান্। 
বিহারজাহ্যা লহ জ্িলন্মন্ানতিহজন ? 

অন্সন্নমন্িলী বৃন্তী হষ্ধী ন্বাত্সব্নলিল্মা: | 
ভমতীহক্নৰ কাজা জব আমীন শিভীঘবী ॥. 

চারি বেদ ও সর্বশান্ত্র বার পাঠ করিয়া ও যিনি ব্রহ্মতত্ব জানিলেন 

ন! তিনি দবর্ধী যেমন সমস্ত পাক করিয়াও কোন রস আস্বাদন করে ন৷ 

সেইক্প। যে পুরুষ আপনার দেহের অগুচি গন্ধে বৈরাগ্য লাভ করিতে 
না পারিল তাহার সংসার বৈরাগ্য জন্মাইবার জন্ত অন্ত কি উপদেশ আর 

দিব? এই দেহ অত্যন্ত মলিন আর দেহধারী জীব অত্যন্ত নির্ল। 
অতএব শুদ্ধ চৈতন্তের সহিত অত্যন্ত ছুর্গন্ধ এই দেহের পার্থক্য জানিয়। 

শৌচ বিধান কাহার কর! যাইবে ? 

ধীরঃ কিংস্বিতাত কুধ্যাৎ প্রজানন্ ক্ষিপ্রং হ্যায়ুত্র্ঠিতে মানবানাম্। 
পিতত্তথাখ্যাহি যথার্থযোগং মমানুপুর্ব্যা যেন ধর্শাং চরেয়ম॥ 

ষদাহমেব জানামি ন মৃত্যুন্তিষ্ঠতীতি হ। 
লোহ্হং কথং প্রতীক্ষিষ্যে জানেনাপিহিতশ্চরন্ ॥ 

রাত্র্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামায়ুরল্পতরং যদ] । 

গাধোধকে নতম্ত ইব স্ুখং বিন্দেত ক ব্তদা ? 

পুষ্পানীব বিচিন্বস্তমন্তত্র গতমানসম্। 

অনবাণ্ডেবু কামেযু মৃত্যারভ্যেতি মানবম্ ॥ 



1০ 

শবঃ কার্ধ্যমস্তকুবর্বীত পূর্ববান্কে চাপরাহ্কিকম্। 
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কতং বাস্ত ন বা কৃতম্॥ 

অস্ভৈব.কুরু যন্ধ্েয়ো মা ত্বাং কালোহত্যাগান্মহান্। 
কো হি জানাতি কন্তাস্ত মৃত্যুকালে! ভবিষ্যতি ॥ 

অক্লৃতেঘেব কার্যেষু মৃত্যুর্বৈ সম্প্রকর্ষতি। 
যুবৈব ধ্শীলঃ স্তাদনিমিত্তং হি জীবিতম্ ॥ 

তাত! মানবগণের জীবিতকাঁল অতি সত্বর অতিবাহিত হয়, বিদ্বান্ 
ব্যক্তি ইহা জানিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন ? পিতঃ ! আপনি যথার্থ- 
রূপে তাহা কীর্তন করুন আমি তদনুসারে ধর্মানুষ্ঠান করিব। যখন 

আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে মুত্যু কখন কাহাকেও পরিত্যাগ করে না 

তখন কি নিমিত্ত অজ্ঞানান্ধ হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিব? যখন গ্রাতি 

রাত্রিতে মানবগণের আমু ক্ষয় হইয়া অল্পতর হইয়া যাইতেছে তখন অল্প 

সলিলস্থিত মতন্তের স্তায় সুখের প্রত্যাশা করিবে কে ? লোকে যেমন এক- 

মনে পুষ্প চয়ণ করিতে আরম্ভ করিয়া চয়ণ কাধ্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই 

হিংস্র জন্ত কর্তৃক কবলিত হয় সেইরূপ মানুষ অনন্তমনে বিষয় ভোগে 

প্রবৃত্ত হইয়া! ভোগবাসন। পরিতৃপ্ত হইতে না হইতেই মৃতু কর্তৃক আক্রান্ত 

হয়। : 

কল্য প্রাতে যাহা করিবে ভাবিয়াছ তাহা অদ্ভই কর ; যাহা অপরাহ্ধে 
করিবে ভাবিয়াছ তাহা পূর্বানহ্মেই আরম্ভ কর। তোমার কার্য শেষ হউক 

বা না! হউক মৃত্যু কখনই তাহার শ্তীক্ষা করে না। কাহার কোন্ সময়ে 

মৃত্যু হইবে তাহা কেহ্ই জানে না। কাধ্য শেষ না হইলেও মৃত্যু মানব- 
গণকে আক্রমণ করিয়া থাকে । অতএব যাহা কর্তব্য তাহা অস্তভই কর। 

বুদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা ন! করিয়া" যৌবনেই ধশ্বানুষ্ঠান করা উচিত। 
০ 

১১৭15818115 
এ কা ॥ নম 

সে ০০০৪ 

"টি. 
২ সি এ নল 
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০০ 
চস খ্রি 

সহি পিতার তত সাত ৮ তপ্ত পাঁচ পলি দস রি %। ৪৯৯ উল ও ০৯ -৯িত তিত পাত পনি ২৩৯ ৯ ০ ৯ রাস সপ সাদী তস্পাসিতা সীতা শত তা 

পাছুকাপধ্ওক জ্োত্রন্থ। 

[ পদরক্ষণাধারঃ পাদুকা তাসাং পঞ্চকম্ ] 

১। পন্মম্ 
২। তৎ কণ্িকাস্থলে অকথাদি [ অবলালয়ম্ ] ত্রিকোণম্। 

৩। তান্তর্নাদবিন্ুমণিপীঠমগুলম্। 
৪। তদধ:স্থ হংসঃ। 
৫€। পীঠোঁপরি ত্রিকোণম্। 

| সমুদায়েন পঞ্চসংখ্যকম্। শিবোক্তম্। 

ব্রহ্মরন্ধ। সরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমন্ড্ুতম্। 
কুণ্ডলী বিবরকাণ্ড মণ্ডিতং দ্বাদশার্ণ সরশীরুহং ভজে ॥১॥ 
স্পা শী শি তা পপীীীপপাকাদ শ জ 

১। ভ্রিলোকোদ্ধারকর্তা সদাশিব এই স্তোত্রে প্রথমতঃ শ্রীগুরুর 
অধিবাসস্থান নিরূপণ করিতেছেন। ব্রহ্মরন্ধবিশিষ্ট যে সরসীরুহ-_-ষে 
অধোমুখ সহত্রদল কমল-_তাহার মধ্ো-_তাহার কর্ণিকাতে সর্ববদ! মিলিত, 

নিশ্মীল, অদ্ভুত, কুগুলিনীর গমনপথরপ ছিদ্রবিশিষ্ট যে কাণ্ড বা নাল-_ 
যে নাল হইতেছে চিত্রিণী নাড়ী--সেই চিত্রিণী নাড়ী দ্বারা অলঙ্কৃত 
উদ্ধমুখ দ্বাদশবর্ণ পদ্মকে ভজন! করি। [উদর অর্থে এখানে পদ্মমধ্য- 

কণিকা ; কর্ণিক৷ মধ্য ত্রিকোণ নহে। কারণ 

সপ ক জা লা রর পাপ -ও পপ পপ সা ০০ 



শি পিন 

২ বিচার-চন্ডোদয় । 
সিসির সরি পপ তিস্তা সত, দি লী জর স% 

ত্ত কন্দলিত 'কণিকাপুটে ক গুরেখমকথাদি রেখয়া। 
কোণলক্ষিত হুলক্ষমগুলীভাবলক্ষ্যমবলালয়ং ভজে ॥২। 

০ 

শিরঃপদ্মে সহত্রারে শুরুবণে ত্বধোমুখে। 

তরুণারুণ কিঞ্ন্কে সর্ববর্ণ বিভূষিতে । 

কণ্নিকান্তঃ পুটে তত্র দ্বাদশার্ণ সরোরুহে ॥ 

ইতি শ্তামাঁসপর্য্যাধ্ূত বচনে ॥ 

দবাদশার্ণ সরোকহে - দ্বাদশ অর্ণাঃ বর্ণাঃ যত্র শুদ্দিতি ব্যুৎপত্ত! সরোরুভে 
দ্বাদশবর্ণ যোগঃ প্রতীয্বতে । হং এব সঃ পন্মের এই ছুই পত্র। এই উভদ্ষের 

ছয়বার আবৃত্তি দ্বারা দ্বাদশ বর্ণ হর । তদ্যুক্ত পত্র। পদ্মের দ্বাদশবর্ণ 

বলিরা পাপড়ীর সংখ্যাও দ্বাদশ । অধোমুখ সহঅ্দল পদ্মের নিয়ে যে 

দ্বাদশবর্ণ পদ্ম, তাহাও দ্বাদশদলবিশিষ্ট । দ্বাদশদল পদ্ম সহআ্দল 

কমলের সহিত নিত্য মিলিত। অবদাতং _ নির্মলং শুর্লবর্ণং । অদ্ভুতংস, 

তেজোময়ত্বাদিনাত্যাশ্চ্ধ্যম্। কুগুলীবিবরকাগুমণ্ডিতং-কুগুল্যা বিবরং 

সহশ্রদলকমলকর্ণিকাস্থশিবপমীপে কুগুলীগমনপথরূপং ছিদ্রম্। 

তদধিকরণভূত কাগং নালং চিত্রিণা নাড়ী তেন ভূষিতম্। যথা! মুণালোপরি 

পদ্ুস্থিতিস্তদৎ চিত্রিণী নাড়ীরপ যৃণালভূষিতমিত্যর্থঃ ॥ 

২। দ্বাদশদল পদ্মের কর্িকাতে অকথাদি ত্রিকোণমধ্যে শ্রীপুর 

চিন্তনীয় বলিয়া ভ্রিকোণ নিরূপণ করিতেছেন। পূর্বোক্ত সহস্র্দল 

কমল ও দ্বাদশদল কমলের * পরস্পর মিলিত কণিকাধারভূত স্থানে 
অকথা্দি রেখা দ্বারা চিহ্নিত রেখাবিশিষ্ট যে ভ্রিকোণ সেই ভ্রিকোণের 

অন্তরালে সন্দুখ, দক্ষিণ ও বাম কোণে প্রকাশিত হলক্ষ বর্ণ দ্বারা 



বিচার-চন্ডোদয় । ৩ 
লিক লাস ত ৪৬ রগ উল সরি ছা পাত লাকি কলসিন রদ পিপি তা 2১ লি ঠা িলরিস্টিরি ও বীন্টি তত তি ছি পাস সি পাস জাস্টিস & 

মণ্ডলীভাবে অবস্থিত যে অবলা--শক্তি, তাহার কামকলারূপ যে আলয় 

হাহা পত্রিবিন্দুঃ সা ভ্রিশক্তিঃ সা ত্রিমুত্তিঃ সা সনাতনী” সেই শক্তিস্থানকে 

ভজন! করি। [ তন্ত পুর্ববোক্ত সহজ্দল কমল ছ্বাদশকমলোভয়স্ত কন্দলিতে 

গরস্পরাক্রান্তে কণিকাপুটে কণিকাত্মকাধারস্থানে অবলাঁলয়ং ভজে সেবে 

ইত্যন্বয়ঃ। পুটং-হআধারভূতস্থানম্। অবল্লালয়ংঅবল! শক্তিঃ সা 

টাত্র বিন্দুতরযাস্থুরভৃত রাম! জ্যোেষ্ঠা রৌদ্রীনামকত্রিশক্তিরপ রেখাত্রয় 
মিলিত ত্রিকোণরূপা কামকল! তত্রপালয়মিত্যর্থঃ। ত্রিবিন্দুঃ সা ত্রিশক্তিঃ 

সা ত্রিমৃত্তিঃ সা সনাতনী ইতি যাঁমলে। সা কামকল! পূর্বদশিত 
ত্রিশক্তিরূপ ইত্যর্৫থঃ। ক্লুপুরেখমকথাদি রেখয়া-অকারাদি ষোড়শ 

স্বৈ রাঁমা রেখা ; ককারাঁদি ষোড়শবর্ণৈ জ্যেষ্ঠ রেখা থকারাদি ষোড়শভী 
রৌদ্রী রেখা । ইতি রেখাত্রর়েণ ক.প্তা চিহ্নিতা রেখা বত্র তাদৃশাবলালয়- 
মিত্যর্থঃ। তছ্ক্তং বৃহচ্ছীক্রমে কামকলা প্রকরণে-_-“বিন্দোরস্কুরভাবেন 
বর্ণাবরবরূপিণী” ইতি । কোণ লক্ষিত হলক্ষমণ্ডলীভাবলক্ষ্যম্- কোণেষু 
উক্ত ভ্রিকোণস্তান্তরালেষু সম্মুখ দক্ষিণ বাম কোণেধু লক্ষিতৈঃ প্রকাশিতৈঃ 

হলক্ষবর্ণৈঃ মগুলীভাবেন তত্রত্বর্ণান্কিতস্থানরূপেণ লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে 

অদৌ। তাদৃশমিত্যর্থঃ ॥ অত্র ত্রিকোণস্ত বিশেজ্ঞানং বিনা সম্যগ, 
ধ্যানং ন ভবতীত্যতঃ প্রমাণাস্তরেণ ত্রিকোণং বিশেষয়তি। অত্র 

ত্রিকোণং বামাবর্তেন লেখনীয়ম্। “বামাবর্তেন বিলিখেদকথাদি ভ্রিকোণ- 

মিতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাম্। 

ত্রিবিন্দুং পরমং তত্ব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্। 

বর্ণময়ং ত্রিকোণস্ত জাতে বিন্দুতত্বতঃ ॥ ইতি কাল্যুর্ধায়ায়ে ॥ 

অকারাদিবিসঙ্গীস্তা ব্রহ্মরেথা প্রজাপতিঃ । 

ককারাদি তকারাস্ত! বিষ্রেখা পরাৎপর! । 

থকারাদি সকারাস্তা শিবরেথা ত্রিবিন্তৃতঃ ॥ এ 



১ বিচারচজোদয়। 
লাসমপাস্সি লীন সম জার্সি লস পো স্টিল ৬ পিসি তে সি পতি ইতি 

তৎপুটে পট্তড়িৎ কড়ারিম স্পর্থমান মণিপাটল, প্রভ্ | 
চিন্তয়ামি হুৃদিচিন্ময়ং বপুর্নাদবিন্দুমণিপীঠমগ্ুলম্ ॥ ৩॥ 
উদ্ধমন্য হুতভূক্ শিখাত্রয়ং * তদ্বিলাঁস পরিরুংহণাস্পদম্ । 
বিশ্বঘম্মর নি নাটদিররি ব্যাম্বষ্যামি যুগমাদিহংসয়োঃ ॥ 
শিপ শশী? শিট ০ পাস পাত তিক ০৮ ৭ ০ পাশাপাশি ১ শীাশিস্পীশিশ পাপী তক ১ পশাশিপ্পীশী তা শাপিািপীগ তি শাীপিশীশী  শাশিশা শি 

“রজঃ সত্বতমে! রেখা যোনিমগুলমণ্ডিতা” ইতি তন্ত্রজীবনে | 

উপরিষ্ঠাৎ সত্বরেখা রজোরেথা স্ব বামতঃ। 
তমোরেখ দক্ষভাগে রেখাত্রয়মুদাহৃতম্ ॥ এ 

কোণলক্ষিত হলক্ষমণ্ডলীভাব লক্ষাম্-“অকথাত্রি ত্রিপডক্ত্যাতু হলক্ষ 

মধামগ্ডিতম্”চ ইতি স্বতন্্তন্বে। এতেন হলক্ষবর্ণানাং ভ্রিকোণ- 

মধ্যেস্থিতিরিত্যুক্তম্। 

৩। উক্ত ত্রিকোণমধ্যে মণিপীঠ। তছুপরি শ্রীগুর আছেন। এই 

জন্ঠ মণিপীঠ বর্ণনা হইতেছে । তৎপুটে অর্থাৎ উক্ত ভ্রিকোণমধ্যে নিয়ে 

শুভ্রনাদ উর্ধে রক্তবর্ণ বিন্দু এবং তন্মধো মণিগীঠ। ব্রিকোণনধাবর্তী 
এই নাদবিন্দুসহ মণিপীঠমণুলকে মানসে চিন্তা করি। এই মণিপীঠ-_ 
মণ্ডল স্বপ্রকাশরপ স্বকা্ধ্য সাধনপটু- তড়িৎসমূহের পিঙ্গলবর্ণ দ্বারা এবং 

দীপ্তিমান্ মণিসমূহ দ্বারা! পাটলপ্রভ | মণিপীঠের সর্বাঙ্গ মণিময় । আর 
এই নাদবিন্দুযুক্ত মণিপীঠমযওঁলের বপু চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময় । কঙ্কাল- 

মালিনীতে গুরুধ্যানে পাওয়া যায়, সহত্রদলপন্নস্থমস্তরাআ্মানমুক্তমম্। 

তস্তোপরি নাদবিন্দোর্মধ্যে সিংহাসনোজ্জলম্। তন্মিন্নিজগুরুং নিতাং 
রজতাচলসমনিভম্ ॥ 

৪1 পদ্মকণিকাতে ত্রিকোণ ; ত্রিকোণমধ্যে অধে নাদ উর্ধে বিন্দু এবং 
শা পপপপাপ্পি শা পপি ++ পাপ 

* শিখাসখং ইতি বা কল্পিত পাঠঃ। 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৫ 
লী পলি পলি ছি পিসি সপ সপ সিল সল্ট সী সপ সর পাপী সিলশিপ অপর সপির সি জীন ভিসি 

মধ্যে ননিপীঠ। মনিগীঠের উর্দে যে অগ্রিশিখাত্রয় তাহা চিন্তা করি; 

আবার অগ্রিশিখাত্রয়ের স্ুপ্রকাশ দ্বারা উদ্দিশ্তমান মণিপীঠরূপ স্থানকে 

চিন্তা করি; বিশ্বভক্ষিক__বিশ্বসংহারিকা মহা দীপ্তিশালিনী যে 

মহাঁচিতি--সেই সর্বাপেক্ষা উৎকট মহাঁচিতিকে চিন্তা করি এবং মণি- 

পীঠের অধে-_অর্থাৎ যাহার উপরে মণিপীঠ সেই আদিহংসযুগলকে 
চিন্তা করি। [হুতভূক্ শিখাত্রয়ম্- হুতভূক্ বহি বহ্িবিন্দোরস্কুরতৃত 

দগ্ষিণাদীশপর্যাস্তগতা রামা রেখা । আদিনা ঈশান কোণস্থ 

চন্ত্রবিন্দৌরস্কুরভৃতেশানাদি মরুৎকোণপর্য্ন্তগা জ্যোষ্টা রেখা । মরুৎ 

কোণস্থ স্রয্যবিন্দোরস্কুরভৃততদাদিবহ্ছিবিন্দুসঙ্গতা রৌদ্রী রেখা । এবং 
ত্রিবিন্দু-ত্রিরেখ! মিলিত ত্রিকোণং কামকলারূপম্। সা শিখেতি আগ্নেয 

মাত্রগ! বহ্রিসন্বন্ধিনী মাত্রা সা শিখা বহ্ছিশিখেত্যর্থঃ । 

ু্য্যশন্তরন্তথাবহ্নিরিতি বিন্দুত্রয়ং ভবেৎ। 
ব্রহ্মা বিঞু স্তথা শত্তুরিতি রেখাত্রয়ং মতম্ ॥ ইতি মাহেশ্বরী সংহিতায়াম্। 

এতৎ ত্রিকোণমধো গুরুস্থিতিং স্পষ্টমাহ প্রেমযোগতরঙ্গিণীধৃত বচনম্ 

সহজ্দলমুপক্রম্য-_ 

তন্মধ্যেতু ত্রিকোণন্ত বিছ্যুাকারমুভ্তমম্। 

বিন্দদ্বয়ঞ্চ তন্মধ্যে বিসর্গরূপ মব্যয়ম্। 
তন্মধ্যে শৃন্তদেশে চ শিবঃ পরম সঙ্গকঃ ॥ ইতি। 

বিসর্গস্ত ত্রিকোণোর্ধবন্তি চন্ত্রহূর্যরূপবিন্দুদ্বয়মিতি ॥ 

আদি হং টানা সঙ্গক পরমহংস এব গৃহাতে নতু 

দীপকলিকাকার জীবাত্মহংসঃ ংহংসঃ প্রকৃতিপুরুষরূপঃ। 

হ্কারো সপ বিসর্গঃ স ইতি স্থৃতঃ। 
বিন্দুঃ পুরুষ ইত্যুক্তো বিসর্গঃ প্রকৃতিঃ স্থৃতঃ | 

পুংপ্রকৃত্যাত্মকে হংসন্তদাত্মকমিদং জগৎ ॥ ইতি ॥ 



৬ বিচার-চক্োদয় 

তত্র নাথ চরণারবিন্দয়োঃ কুস্কুমাসব ঝরীমরন্দমযোঃ | 
দ্বন্ৰমিন্দ্ুমকরন্দ শীতলং মানসং স্মরতি মঙ্গলাম্পদম্ ॥ ৫ ॥ 

কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে হংসকে মণিপীঠের অধে বলা হইয়াছে । এখানে 

কেহ কেহ এই অর্থ করেন যে, মণিপীঠের উদ্ধে আদিহংসধুগলকে চিন্ত। 

করি। ইহাতেও বিরোধ হয়। এই বিরোধ মিটাইবার জন্য বল 

হইতেছে---হংসং বিশেষয়তি হুতভূক্ শিখাত্রয়মিতি। ততশ্চাধঃস্থলে 

ংস ইত্যানুপূর্ব্িকস্ত স্থিতিঃ। উদ্ে পূর্বোক্ত ত্রিকোণাকর কামকলা 

রূপেণ পরিণতস্ত তন্ত স্থিতিরিত্যবিরোধঃ কামকলায়া হংসরচিত 

মুর্তিকত্বাৎ ॥ 

৫। ্ীগুরুর চরণারবিন্ধ চিন্তা যে পীঠে করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় 

করিয়া এক্ষণে তাহার ধ্যানষোগের সুচন! করিতেছেন । 

মণিগীঠস্ ত্রিকোণ মধ্যে নাথচরণারবিন্দুর দ্বন্ধকে মনে মনে স্মরণ 
করি- ধ্যান করি। 

চরণঘন্দ কিরূপ? কুস্কুমাসব ঝরীমরন্দয়োঃ | কুম্কুমাসবের-_ 

লাক্ষারসাভ পরমামৃতের যে ঝরি-__নির্ঝর তাহাই হইতেছে মরন্দ__ 

মকরন্দ যার তাদৃশ। ভরীমরন্ময়োঃ এই পাঠ যেখানে সেখানে “ভরী 
ভরণং নিঃনরণম্” ৷ নিঃম্ত কু্কুমাসবের মকরন্দ যার। 

ছন্দ কীদৃশ? ইন্দুমকরন্দ শীতল। ইন্দু হইল চন্দ্র। চন্দ্রের যে 

মকরন্দ অমৃতকিরণ সেইরূপ শীতল। যেমন চন্দ্রের অমুতকিরণ দ্বার 

উত্তাপ নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ রাঙ্গা প1 ছুখানির সেব! করিলে, ছুঃখ-তাঁপ 

শাস্তি হয়। : 

মঙ্গলাম্পদম্_ অভিপ্রেত রা সিদ্ধির স্থান। সেই চরণস্থানে মনের 

অভিনিবেশ করিলে সর্ধাভীষ্টস্থিতি হয় এই । | 



বিচার-চন্দট্রোদয় । 
৮ পাসপানিটি পোলিশ তে ৯ এ সিল পা তপতি সি পি সি, এ আলী উল স্টিল সি সরা সজল সপ সি তি তি সপ ১ পজপলসপা ও এ উলটা লস ততো 

নিষক্ত মা নপাদুকানিযমিতাঘ কোলাহলং। 

স্ক'রৎ কিশলবারুণং নখসমুল্লসচ্চন্দ্রকমৃ। 

পরাম্ৃত সরোবরোদ্দিত সরোজসদ্রোচিষং 

ভজাম শিরসি স্থিতং গুরুপদারবিন্দদ্বয্ ॥ ৬ ॥ % 
সপ পপ পা পপ ৮০ পাতা শা সাপ পাশাপাশি আআ কপ শসা সপ্প্পাপাপ পাপা 

৬। আমি মস্তকদেশে ূর্বোন্ত লীঠোপরিস্থিত গুরুর পাদপন্দ 
ধ্যান করি । পাদপগ্দ্ধবর কেমন ? না,পাদপক্পে সংলগ্ন যে মণিময় পদরক্ষণাধার 

পাদ্ুক-_-ষে পাছকাকে মণিপীঠ ইত্যাদি পঞ্চপদার্থরূপে বর্ণনা কর! 

হইল--সেই মণিপাছুকার চিন্তা দ্বারা পাপ কোলাহল নিয়মিত হইয়াছে-_ 

নিরস্তীকৃত হইয়াছে । পঞ্চপাছ্কার ধ্যান করিয়া, তহুপরি শ্রীগুরুচরণ 

চিন্তা করিলে, সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। গুরুপাদপন্সদ্ব় আর কেমন? না, 

নবপ্রকাশিত পল্লবসমূহের স্তায় অরুণবর্ণ। আর কেমন? না, পাদপদ্মের 

নথগুলি নির্মল প্রকাঁশমান চন্দ্রের ম্বূপ। আর কিরূপ ? না, পরম 

অমৃতপুর্ণ সরৌবরে উদ্দিত যে পদ্ম, তাহার মত নির্শল-_প্রকাশবিশিষ্ট। 

ইহাতে বলা হইতেছে যে, শ্রীনাথের চরণযুগল হইতে নিরস্তর পরামৃত 

ক্ষরণ হইতেছে । এই শ্রেষ্ঠ অমুত-সরোবরে অবস্থিত নাঁথচরণযুগল 

পদ্মের স্তায় প্রকাশ পাইতেছে। 

উপরে কমল নীচে কমল। তন্মধো কর্ণিকাতে ত্রিকোণ। ব্রিকোণের 

অবে চন্দ্র, উদ্ধে কূর্য্য, মধ্যে মণিপীঠ । মণিপীঠে গুরুপাদপন্ম। 

সর্বোপরি ততো ধ্যায়েৎ পশ্চিমাননপঙ্কজম্। 

অবস্তমমূতং দিব্যং দেব্যঙ্গে কমলান্তরে ॥ ইতি বৃহষ্ছীক্রমে ॥ 
দেব্যঙ্গে - গুরুশক্তাঙে ! 
যামলে_ ছত্রং মুগ্ধ সহত্রপত্রকমলং রক্তং সুধাবর্ষিণম্। 

* নিশক্তমণি ইতি বা পাঠঃ। গুরুপাদারবিন্দ্বয়ম্ ইতি বা পাঠঃ। 
পপি 



৮ বিচার-চন্দ্রোদয় | 
পা সস তি এরর লস এজি 

পাছুকাপঞ্চক স্তোত্রং পঞ্চবক্তাদ্বিনির্গতমৃ। 

ষড়ান্ায় ফলং প্রাপ্তং প্রপঞ্চে চাতি ছুল্লভম্ ৪ ৭ 

সহত্রারে গুরুপাদপদ্ন চিন্ত। করিতে হয়, ইহা কোন কোন তন্ত্র পাওয়া 

যায়; আবার দ্বাদশদল পদ্মেও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। যখন 

উভয় কল্প বিহিত আছে, তখন শ্রীগুরর আজ্ঞামত কোন একটি পাদ্দে 

গুরুস্থিতি অবধারণ করিয়া! অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । কুলার্ণৰ বলেন-_ 

পারম্পর্যাগমায়ায়ং মন্ত্রীচারাদিকং প্রিয়ে। 

সর্বং গুরুমুখাল্লন্ধং সফলং স্তাব্লচান্তথা ॥ ইতি 

৭। এই পাদুকাপঞ্চক স্তোত্র শিবের মুখ হইতে নির্গত । ষড়মুখ দ্বারা 

কথিত বলিয়া, শিবোক্ত সমৃদায় স্তোত্রকে বলে বড়ান্মায়ঃ। সেই সমস্ত 
মন্ত্রবিহিত কর্মফল ইহা! দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই মায়া প্রকটিত 

সংসারে ইহা অতি দুঃখে লাভ করা যায়। জন্মজন্মান্তরের পুণ্য থাকিলে 

তবে ইহা লাভ হয়। 

পাঁছৃকাপঞ্চক স্তোত্রং» পদরক্ষণাধারঃ পাদুকা । পাঁচটি পাছুকা এই ৷ 

(১) পন্মম্। (২) তৎকণিকাস্থলে অকথাদি ত্রিকোণম্। । ৩) ত্যন্ত- 

নাঁদ বিন্দুমণিপীঠমগ্ুলম্। (৪-) তদধঃস্থ হংসঃ। (৫) গীঠোপৰ্রি 

ত্রিকোণম্। সমুদায়েন পঞ্চসংখ্যকম্ ॥ 

অথব। (১) পদ্মম্ (২) ত্রিকোণম্ (৩) নাদবিন্দু (৪) মণিপাঠমগ্ডলম্ 

(৫) তদৃদ্ঘ ত্রিকোণাকার কামকলারূপেণ পরিণতো হংস। ইতি পঞ্চ 
খ্যকম্। ত্য স্তোত্রম্ পাহকাপঞ্চক স্তোত্রম্। 

পঞ্চবক্তাদ্বিনির্গতং _ শিবস্ত পঞ্চবক্ত।ণি ; যথা লিঙ্গার্চনতন্ত্রে_ 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৯ 

সগ্ভোজাতং পশ্চিমে তু বামদেবং তথোত্তরে । 

অঘোরং দক্ষিণে জ্ঞেয়ং পুর্বে তৎপুরুষং স্থৃতম্ । 

ঈশানং মধ্যতো ধ্যেয়ং চিন্তয়েক্তিততৎপরঃ ॥ 

পঞ্চবজ্জেভ্যো বিনির্গতং তৈরুক্তম্ পঞ্চবক্ত1দ্বিনির্গতম্ ॥ 

ষড়ায়ার ফলপ্রাপ্তং. ষড়মুখানি যথাপূর্কোক্তানি পঞ্চ) ষষ্ঠটবক্তত্ত 

পূর্বববন্ত-্তাঁধস্তাৎ গুপ্তং তামসম্। এতভ্ত, শিবতন্ত্রে সগ্ভোজাতাদি ষড়বক্ত, 

স্তাসে গু হং হীং গং হীং তামসায় স্বাহা” ইত্যনেন তত্রোক্তধ্যানে 

“নীলকণ্ঠ মধোবক্তুং কাঁলকুটন্বরূপিণম্” ইত্যনেন চ প্রকটিতম্। মিলিত 

ষড়বক্তাঁনি ভবন্তি। এভিঃ ফড়বক্ৈবাম্নায়তে কথ্যতেহসৌ ইতি 

ষড়ায়ায়; শিবোক্ত স্তোত্রসমুদরায়ঃ। তস্ত ফলং ততনন্ত্রমুদ্রায়বিহিত 

কর্ম্মফলং প্রাপ্যতে যেনেত্যর্থঃ। 

প্রপঞ্চে_ _লিঙ্গাগ্য। ব্র্গপর্য্যস্তমায়া প্রকটিত সংসারে । অতি ছুল্লভম্-_ 

অতিছুঃখেন লভ্যতে যত্তদ্ঘতিদুল্লভিং তল্লাভকরণপুণ্যপুঞ্জজনক জন্মা- 

স্তরীয় তপসঃ ক্লেশস্বরূপত্বাৎ ছুঃখলভ্যত্বমিতি ভাবঃ। 

ইতি শ্রীকালীচরণকৃতা পাছুকাপঞ্চক স্তোত্রস্ত অমলানাম টিপ্লনী সমাপ্ত ॥ 



বিচার-চক্রোদয়। 

গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্য! পতিব্রতা । 

ব্রন্মাবলি ব্রহ্মবিগ্ঠ। ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ 

অদ্ধমাত্রা শ্চিদানন্দ ভবন্্ী ভ্রান্তিনাশিনী। 

বেদত্রয়ী পরানন্দ। তত্বীর্থ জ্ঞানমঞ্জরী ॥ 

ইত্যেতানি জপন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ | 

জ্ঞানসিদ্ধিং লভেম্নিত্যং তথাহন্তে পরমং পদম্ ॥ 
গীতামাহাজ্যে ৷ 

ললাট মধ্যে হৃদযান্থজে বা 

যঃ পশ্যতি জ্ঞানময়ীং প্রভাং তু। 

শক্তিং সদ দীপবদুজ্জ্বলস্তীং 

পশ্যন্তি তে ব্রহ্ম তদেক দৃষ্ট্যা ॥ 
যোগিষাজ্ঞবন্্যঃ ॥ 

হৃৎপুগ্ুরীকমধ্যস্থাং প্রাতঃসুর্ধযসম প্রভাং 
পাশান্কুশধরাং সৌম্যাঁং বরদাভয় হুস্তকামৃ। 
ভ্রিনেত্রাং রক্তবস্নাং ভক্তকামছুঘাং ভজে। 

2 দেবীভাগবত ॥ 

অচ্্যুতং কেশবং বিষুং হরিং সত্যং জনার্দনমূ। 
ংসং নারায়ণঞ্চেব এতন্নামাষউটকং শুভম্ ॥ 



৮৯ পাসে সত পাস কাস্ট পো সস পলা সা তা সলাত এসডি ক স্৯ লিপি লজ পি, পাস লাস পাতা উস 

বিচার-চন্দ্রোদয় । ১১ 

ব্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাঁপং তন্ত ন বিদ্যতে | 

শক্রসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি ছুঃস্বপ্রঃ সুব্ষপো ভবে ॥ 

গঙ্গায়াং মরণঞ্চেব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে। 
ব্রহ্মবিদ্া! প্রবোৌধশ্চ তল্মান্লিত্যং পঠেন্নরঃ 

শীবন্মপুরাণে ॥ 

শরণ ১৪৪৪ ভার ০ ত 2 খাও ৮ এস 



সর্থাত্ব-প্রণীম। 

যত্মিন্ সর্ববং যতঃ সর্ববং যঃ সর্ববঃ সর্ববতশ্চ ষঃ। 

যশ্চ সর্ববময়ো নিত্যং তম্মৈ সর্ববাত্মনে নমঃ ॥ 
মহাভারতে ভীম্মকৃত কৃষ্ণ স্তবরাজঃ | 

যতঃ সর্ববাণি ভূতানি প্রতিভান্তি স্থিতানি চ। 
ষত্রৈবোপশমং যান্তি তন্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ ॥ 

ভ্ঞাতা! জ্ঞানং তথ! জ্ঞেযং দ্রষ্টাদর্শন দৃশ্যভূঃ | 
কর্তা হেতুঃ ক্রিয়া ষম্মাৎ তন্মৈ জ্ঞপ্ত্যাত্মনে নমঃ ॥ 
স্ফরন্তি শীকরা যন্মদানন্দস্যান্বরেইবনৌ | 

সর্ব্ব্ষাং জীবনং তস্য ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ ॥ 
দ্রিবিভূমৌ তথাকাশে বহিরস্তশ্চ মে বিভূঃ। 
যো বিভাত্যবভাসাত্ম! তস্মৈ সর্ববাত্বনে নমঃ ॥ 

যোগ, বা. 
শপ পাপী, ও পাশ ও পল পপ পা পাপ পপ পপ পাপ সপ পপ ৯ সতত ৮ সপ পাশ তত 2৭ শশা 

যাহাতে এই সব, যাহা হইতে প্রই সব, ধিনি এই সব, আর অগ্রে 

পশ্চাতে অধে উদ্ধে বামে দক্ষিণে সর্ধবদিকে যিনি; আর যিনি সর্বময়, 

যিনি নিত্য, সেই সর্বাজ্মীকে নমস্কার । 

বাহা হইতে সমুদার ভূত আবিষূতি হয়, বর্তমানে ধাহাতে স্থিতি লাভ 
করে, প্রলয়ে যাহাতে উপশম প্রাপ্ত হয়--লয় হয়, সেই সত্যন্বরূপ 

আত্মাকে নমস্কার । 



মিট 22 |) ১৩. 
ক ওরস এপস পতি শান রি, লা পি এ রসি লা শাসক লিন দি ছি কাটি, লী শী ত কাস স্টপ পাস কাস ভাসি ৪ শাস্টি রি তাস টি পি তি পানি লি পি লি লি লো লো এসসি পি 

্রহ্মানল্দং পরমনথখরং কেবলং জ্ঞানমুকতিম 
দ্বন্াতীতং গগনসদৃশং তন্মন্তাদি লক্ষ্যম্ | 
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ববধী সাক্ষিভৃতম্ 
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ 
পাশাপাশি হাতল পালা িপিশীসী 5 পানাসপ্পপাশাশীপীশীপেপসপীপীশীপাাপীপাপশাশাশিটা্পীশ সী পিসীপেসপপপপাশ শিস পিপিশসপির পার পি তন পাশ ০০ 

জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞের, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃপ্ত, কর্তা, হেতু, ক্রিয়া এই সকল 

বাবহারিক তত্ব ঝাঁহা হইতে জন্মিন্নাছে সেই জ্ঞানস্বক্ধপ আত্মাকে নমস্কার । 

বাহা হইতে আনন্দকণ! আকাশে, অবনিতলে স্ফুরিত হইতেছে ; 
বাহার আনন্দকণ। সকলের জীবন, সেই ব্রহ্গানন্বস্বরূপ আত্মাকে নমস্কার । 

স্বর্গে পৃথিবীতে আবার অন্তরীক্ষে ; আমার অন্তরে তোমার অন্তরে 

সকলের অন্তরে বাহিরে যিনি প্রকাশ পাইতেছেন, সেই সর্বাবভাসক 
সর্বাত্মীকে নমস্কার । 

সদ্গুরুই আননব্রক্ষ। আমি খগণ্চৈতন্ত_-আমি জীব-আমি সেই 
অখণ্ড আনন্দ, অখণ্ড চৈতন্য, অথণ্ড সত্যকে নমস্কার করি। তুমি পরম 

স্থখদাঁতা ৷ তুমি কেবল। কেবল জ্ঞানানন্দ ভিন্ন তোমাতে আর কিছুই 

নাই। জ্ঞানমুণ্তি তুমি - স্থযুপ্তির অন্ঞানানন্দ তুমি নও-_তুমি সঙ্ঞানানন্দ। 
শীতোষ সুখহঃখাদি দ্বন্বভাব তোমাতে নাই । তুমি গগনসদৃশ সীমাশ্হ্য 

স্তিমিতগন্ভীর। শ্রুতি তত্বমসি বাক্যে তোমাকেই লক্ষ্য করেন। তুমি 

এক--হ্ব্লিত্রাহিনীর্ষ তুমি। ন্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদবঞ্জিত 

বলিয়াই তুমি আপনি আপনি । নিত্যবস্ত তুমিই, আর সমস্তই অনিত্য। 

তুমি নিতান্ত নির্মল__অজ্ঞান মল তোমাতে নাই। সর্বপ্রকার চলন-_ 
বজ্জিত তুমি। তুমি সর্বদা অন্তরের বাহিরের সকল কার্যের, সকল চেষ্টার 
ষ্টা-_সকল বুদ্ধির সাক্ষী তুমি । তুমি শীস্ত হইতে মধুরাদি সকল ভাবের 



১৪ বিহিত | 
শান লা শা পি লী সপ পাস ভা পাপা পি পি পন ১ শেক ৭ শত লী? ₹ ৬ ০০ াস্পজপসসসি িশি আি শ্ পপ পর্ন সতত ৬. লা ৪ ৬০৫৬ ০৪ 

যং ব্রহ্ম বরুণেন্দররুদ্রমরুত বস্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ 

বের্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ গাঁয়ন্তি যং সাঁমগাঃ । 

ধ্যানাবাস্থত তদ্গতেন মনস! পশ্যান্তি যং যোৌগিনো 

যস্তান্তং ন বিছুঃ স্থরাহস্থরগণ দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ 
রর ৮৯ ০০ ৯৯৮ স্পসপাপাপপশি 

অতীত । তুমি সত্বরজন্তম এই তিন গুণের অতীত। “ধাক্স৷ স্বেন সদা 

নিরস্ত কুহকং সত্যংপরং ধীমহি”* তুমি আপন মহিমায় মায়ার সমস্ত কুহক 

নিরন্ত করিয়া, আপনি আপনি ভাবে অবস্থিত। এই সংগুরু তুমি। 

তোমাকে নমস্কার । 

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, বাযু অনুপম স্তব দ্বারা ধাহাকে অপার গৌরবে 
গৌরবান্িত বলেন, সামগায়কগণ অঙ্গ, পদ্রক্রম ও উপনিষদের সহিত 

বেদে ধাহাকে গান করেন; যোঁগগণ ধ্যানমগ্র হইয়া! তদগতচিত্তে বাহাঁকে 

দর্শন করেন; দেবতা ও অস্থরগণ বাহার অন্ত জানেন না, সেই পরম 

দেবতাকে নমস্কার । 



প্রার্থনা ৷ 

ডিম্বং ডিন্বং স্থৃডিম্বং পচ পচ সহস। 

ঝম্য ঝম্যং প্রঝম্যং 

নৃত্যন্তীশব্দবাৈঃ আজমুরসি শিরঃ 
শেখরং তাক্ষ্যপক্ষেঃ। 

পুর্ণং রক্তাসবানাং বম মহিষ মহ। 

শৃঙ্গমাদায় পাণো 
। পায়াদ্বে। বন্দ্যমান প্রলয় মুদিতয়। 

ভৈরবঃ কালরাত্র্য। ॥ 
যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৮১১০২ 

অবিনয়পমনয় বিষে দময় মনঃ শময় বিষয্থগতৃষ্ণীম্ । 
ভূতদয়াং বিস্তারযং তারয় সংসারসাগরতঃ ॥ 

১। মহাপ্রলর়ে ব্রহ্মাগুরূপ বিষধর ভূঙঙ্গ সকল গ্রাসকারিণী যে 

ভগবতী কালরাত্রিরূপিণী ময়ুরী, মন্তকঞ্গরুড়পক্ষনির্মিত শিখায় বিভূষিত 

করেন, যিনি গলদেশে মুগও্মালাধারিণী, যিনি হস্তেঃরক্ত ও মদপুণণ ষম-_ 
মহিষের বিশাল শূঙ্গ লইয়া ডিমি ভিমি পচ পচ বম্য বম্য ইত্যাকার 
পদশব্দে নৃত্য করেন, আর এ নৃত্যকালে সেই কালভৈরবের দিকে মধ্যে 

মধ্যে কটাক্ষ করেন, সেই প্রলয় আনন্দমগ্ল। কালরাত্রি কর্তৃক বন্যমান 

কালভৈরব তোমাদিগকে রক্ষা করুন । 



৩. সপ সিসি পাপ কী সস 

১৬ বিচার-চন্দ্রোদয়। 

২। হে ব্যাপনশীল নারায়ণ ! তুমি আমাদের হূর্ব্বিনীত ব্যবহার 

দূর কর, আমাদের এই অনসন্বদ্ধ প্রলাপকারী মনকে দমন কর, আমাদের 

বিষয়মুগতৃষ্ণজা শান্ত কর; ভূতের প্রতি দয়! বিস্তার করাও এবং এই 
ংনার-সাঁগর হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর | 



নিত্য স্বাধায়ে প্রার্থনা | 

সী আক্রালি অল ক্সান্াযন্লা শ্রা্,  লক্সাঘাঘনা 

সাধ্ত্ব লক্সাঘালা অস্থৃষ মল ন্সাঘারনা 

আলনত্্ লক্সাম্ঘালা অগ্মীনক্বত্ব ক্সাঘাঘলাল্। 

কমা ঘা ল কিনি: ঘন্বিলা গ্পানৃঘান ॥ 

ঘা হিতী ঘহবলনী ॥ 

লঘা ল গ্সত্রিনী হনানাঘলা ত্চ্জহজজী ॥ 
শশা পাাপিপ্পপ্শস্পাপ শীত সপ পাশা? ৩ ৩ ৮৮ পোপ পপ পপ ০ পট পপ পা 

১। মে মমাঙ্গানি শরীরাবয়বো আপ্যায়স্তাং স্ফীতা ভবন্ত। ন 
কেবলমেবং ভবতু এতদপি ভবত্বিতি বাক্যার্থঃ। বাক্ বচন কারণমি্দিয়ং 

মুখমিতি যাবৎ। প্রাণঃ প্রাণবাধুঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রে প্রসিদ্ধ যশোবলমিতি চ 

দয়ং প্রসিদ্ধমেব চ মে আপ্যায়তামিতি সর্বত্র তুল্যার্থ: বাক্যার্থোংপি 
ব্যক্ত এব॥ 

২। মে মম মেধাং বুদ্ধিং সবিতা দেব আদধাতু অর্পয়তু। তথা 

সরস্বতী দেবী মেধাং মে আদধাত্বিতি অতীতেনৈব সম্বধ্যতে। অশ্থিনৌ 
দেবৌ, অশ্বিনীকুমারৌ, মে মম মেধামাঁধত্বাং। কিন্তুতৌ৷ পুক্বর্রজৌ 
পদ্মমাল্যধরৌ সবিত্রাদয়ো দেবা! মেধাং মে জনয়স্বিতি অগ্নাবেৰ প্রার্থনা 
ৰাক্যার্থঃ। 



নিত্য স্বাধ্যায়ঃ 

॥ ক্মীঁ লন্যল্ ॥ ভ্বহি: সী ॥ 

অথ সামবেদীম্ত্র শান্তিপানিঃ 

কী ক্সাচ্সাঅন্য ললান্তালি নান দাস্স্বগ্ক: আললঘ্া 

অন্জলিন্কিযাধি ভব ঘল্বীক্ি। ঘল লল্লীঘলিনর্ত লাওদ্ 

লক্ষ লিবাক্জত্যীন্মা লা ল্ক্প লিবান্ধহীহৃলিহাজহলব্ন- 

নিহাজহব্নি5য্। নহাব্পনি লিহন ঘ লিমন ঘম্মাহ 
লতি অন্ত ন লবি বল্তু। আস ঘান্লি: মান্লি: মান্লি: | 

স্বহি ক্স ॥ 

অঅ এ।গ্রেছীন্ সামি 

ন্বাক্তুম ললমি দলিষ্ভিনলা লী লন্রান্বি দলিন্ভিল- 

মাবিহাবীন হঘি | নৃত্স লক্সাবীক্: স্বন ল লা দক্ভাবীহল- 
লি টি পপ পাপা াশাশীশীশীশাশী শশী শী" 

শপে পিপল স্পা শা শা শপ 

১। আমার অঙ্গ সকল আপাত হউক। বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, 

বল ও অন্ান্ ইন্দ্রিয় সকল তৃপ্তিলাভ করুক। সমস্ত উপনিষদ্ প্রতিপা্ 

ব্র্ম। আমি যেন ব্রহ্ধকে উপেক্ষা না করি। ব্রন্ষও আমাকে উপেক্ষা 
করিয়া যেন দূরে না থাকেন। তাহার নিকট আমার ও আমার নিকট 

তাহার নিয়ত প্রত্যাখ্যান বিদ্যমান থাকুক । আস্মাতে চিত্ত রমণ করিলে 
উপনিষদ্ প্রদর্শিত যে ধর্মলাত হয়, সেই ধর্বাগুলি আমাতে প্ররন্মুটিত 
হউক | আমাতে প্রস্ফুটিত হউক। বেদ অধ্যয়নের ত্রিবিধ বিদ্ন 
শাস্তি হউক । 



বিচার*্ন্োদয়। ৰ ১৯ 
তি জি সলাত রর পা সি রি পা চি সনি নিচ সি ০ 

নার নাস্বীযান্ান্ল বন্নাক্ুল নহিচ্যালি। যন 
তিত্ালি ॥ লন্মামনন্ত ॥ লন্জ্ধাহলনতঅনন্তুলামননুনন্ধাল- 

অনু নজাহস্ ॥ ক্সী' আান্নি: আন্লি: মান্নি: ॥ স্বহি ক্সা ॥ 

অথ ক্র অজুর্বেেদীক্ত শাক্তিপাঞিঃ 

সী” সন্ত লাতবন্ত ॥ বন লী লক ॥ লন্ক শীত জহ্তাতন্থী॥ 
নসঘ্িলান্ঘীললফ্ লা লিদ্বিজানকই ॥ 

॥ক্সী' ম্ান্নি: মান্লি: ্ান্লি: ॥ ছবি: কী ॥ 

২। হে আবিঃ হে ম্বগ্রকাশ ব্রন্ধ চৈতন্ত ! (বাক্য মনে এবং মন 

বাক্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে যখন হৃদয়ে তুমি আইস না! তথন ) আমার 

বাক্য যেন মনে ও মন যেন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে । তুমি আবির্ভূত 
হও । হেবাক্য! হে মন! হেবাগ্দেবি! হে হিরণ্যগর্ত! তোমরা 

আমার জন্ত বেদকে আনয়ন করিতে সমর্থ হও। আমার শ্রতগ্রন্থ ও 

তদর্থজাত যেন কখনও আমাকে ত্যাগ না করেন। আমি অহোরাত্রকে 

বিন্মরণরহিত অধীত গ্রন্থের আলোচনাতে নিযুক্ত রাখিব। বেদ এইক্ূপে 

অধীত হইলে তবে আমি খতের মননে ও সত্যের কথনে সমর্থ হইব। 

মাতঃ শ্রীব্রহ্ষবিগ্ে ! তুমি আমাকে বোধশক্তি প্রদান করিয়া রক্ষা কর। 
আমার আচাধ্যকে বোৌধশক্তি দিয় রক্ষা কর। ( আবার বলি ) হে মাতঃ 

ব্রহ্মবিদ্তে! আমাকে রক্ষা কর। আমার আচীর্য্যকে রক্ষা কর। বেদ 

অধ্যয়নে প্রবৃত্ত জনের ত্রিবিধ ছুঃখ শাস্তি হউক । 

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে--শিষ্য ও আচীর্ধ্যকে আস্ুরী সম্পদ্ 

হইতে রক্ষা কর। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে-_শিষ্য ও আচচার্য্যকে 

আপনার অভেদানন্দ ভোগ করাও ।. হে পরমাত্মন্! তুমি আমাকে 



২৬ বিচার-চক্দ্বোদয়। 
ভিসি এটিএন ০১ ০, রি /ডি 0 (সিএ ১ ডন 

অথ শুক্লম্মজুর্বেিদীন্স স্াল্তিপান৪ 

্বী দুল: দুষনি্ দুষান্ দুহাম্ববত্বনী। 
দুব্াত্য দুখালাহা দুষ্ামনানস্িতঅনী ॥ 

ক্স সান্লি: যাননি: আান্নি: ॥ সহি ক্সাঁ। 

সাঁজলালিল:; আঁ ভৃত্য: আঁ লী লন্নসত্যমা। হাল 
কুন্হী ভ্ত্থত্মনি: ॥ আলী নিম্যৃ্ন্দল: ॥ ললী লতা ॥ ললব্তী 

ন্রাঘী ॥ 

টিক বে ৪ 

নিদিধ্যাসন--ধ্যানসমাধির সামর্থ্য প্রদান কর । আমার অধীত ব্রহ্মবিদ্তা, 
অবিদ্যারূপ অপরাবিদ্যার দূরীকরণপূর্বক (ক্সন্মানন্থী ন্রিমুদ্ঘ্ধ ইতি 
শ্রুতিঃ ) উজ্জল হউক। আমাদের মধ্যে-_ আচার্য্য ও শিষ্য মধ্যে যেন 
বিদ্বেষ না থাকে । ত্রিবিধ দুঃখের শাস্তি হউক । 

ভাম্যং--একং সাবধিপূর্ণং, তদাপেক্ষিকং, যথা নদীহ্দাৎ তড়াগঃ পূর্ণ? 

তড়াগাৎ সমুদ্রঃ$। তথা ইদদং মূর্তং পর্ণ, তদপেক্য়া অদঃ অমূর্তং পূর্ণৎ 
তম্মাদপি পূর্ণমুদঞ্চতে উৎকর্ষং প্রাপ্রোতি। তৎ পু্ণন্ত পুর্ণ পুর্ণস্ং 

আদায় অঙ্গীকৃত্য সম্মেলনেন একীভাবং প্রাপ্য পুর্ণমেবাবশিষ্যতে । তদের 
পূর্ণাৎপূর্ণং, অতিশয়ং পূর্ণমিত্যর্থ;। 

অমূর্ত ব্রহ্ম ( অদং ) সর্বশক্তিমান বলিয়া পূর্ণ । এই মূর্ত জগৎ (ইদং) 

ব্রন্মেরই বিবর্ভ বলিয়৷ পূর্ণ। মূর্ত পূর্ণ হইতে অমূর্ত পূর্ণেরই উৎকর্ষ। 
কারণ জগৎটা সাবধি পূর্ণ ( আপেক্ষিক পূর্ণ) ব্রহ্ম নিরবধি পূর্ণ। পূর্ণন 
অঙ্গীকার পূর্বক মিলন দ্বারা একীভাব প্রাপ্ত হইলে পূর্ণই অবশিষ্ট 
থাকেন। এই জন্ত ব্রহ্ম, পূর্ণ হইতেও পুর্ণ, অতিশয় পূর্ণ । তুমি ত্রিবিধ 
বিশ্ব শাস্তি করিয়া শান্তিময় হইয়া বিরাঁজিত হও। 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ২১ 
লি সর টিপ উপন্ইিসস্৩ন্্্ ্উি স স৯ ল সি ০ সিল লা সিল সপ আর রপ্ত পপ ৯ 

ল্নন সন্মন্ব লল্গাক্ি ॥ লালন দ্বন্ঘ লক লহিহ্যালি ॥ 
নল অহিহ্মালি ॥ ঝন্স অহিহ্মালি ॥ 

নব্মালননত । লহুজাহলনন্ত ॥ সন লাল্ ॥ সত অজাহল্। 

ক্সাঁ সান্নি: স্ান্নি: ক্যান্লি: ॥ সহি: কআসাঁ॥ 

অথাথন্ধধবেদীম্র শাভ্িপাকি 
গাঁ লতু জবি: স্বব্যমাল ইলা; ॥ লতু নহ্জলালমিঅজলা; ॥ 
হ্নিইবভব্নুনাং জ ক্বললি: ॥ * আগল ইনন্থিন অহা: ॥ 
বক্বিন জুন্তী ল্রত্ব্ন্বা: ॥ ব্রক্বিল: ঘসা লিক্কন্বভা: ॥ 

ঘক্তি লহ্তাহাঁ ক্সক্ভ্িনলি: ॥ ব্লহ্বি লাল্রত্বব্মনিহৃআান॥ 
ক্স স্যান্নি: যাননি: যাননি: ॥ সহি: ক্স । 

মিত্র দেব (চন্ত্র') আমাদের কল্যাণকর হউন, দেব বরুণ, অর্ধ্যমা, 

(্্ধ্য) ইন্্র, বৃহস্পতি এবং সর্বব্যাপী বিষ আমাদের কল্যাণকর হউন । 
বন্ধকে প্রণাম, হে বায়ো ! তোমাকে প্রণাম, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। 

তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব আমি (মনে মনে) খত (মানস সত্য ) 

বলিব, আমি বাক্যে সত্য বলিব। তাহা (খত ও সত্য ) আমাকে রক্ষা 

করুন, তাহা বক্তাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন, বক্তাকে বক্ষা 

করুন। বেদাধ্যয়নের ত্রিবিধ বিদ্ব শাস্তি হউক । 

হে দেবগণ ! [ যজ্ঞেব্রতী হইয়া | আমরা যেন কণে ভদ্রশব্ (শুভশব্দ) 

শঅবণ করি। যজ্ঞে ব্রতী হইয়া আমরা যেন চক্ষে ভদ্ররূপ (শুভরপ) দর্শন 
করি! নিশ্চল দেহ রাখিয়া যেন আমরা তোমাদের স্তব করি, করিয়া 

*বেদেরশষ সহ এই কয়েকটি বর্ণের পূর্ধে অনুম্বার থাকিলে তা্ঠার আকার 

এই কূপ হয়। ““দ” এর পুরের্ব"বাং”এর অনু্বার আছে সেই জন্ত ₹1 এইরূপ হইয়াছে । 



২২ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
দি রসি লি লস্ট রি চিপ পীসি ঠোট লো ছি লা চা পি পাপা ছি পলা ৬ তম টপস এ ই সি পাপ সস পসপসপসস্সিা 

সা নল ঘল্ ॥ত্হি:ক্সী ॥ক্ব্নেহ বক্িনা।হ।ই।২$। 
ক্্বী অন্য মহল আীলন্ অক্যিন্ত্মা ক্সঘিতিজ্ৰী লিজতৃ:। 
যহ্বল ভর জিন্ব্া জহ্হ্মিনি অ ছুদ্মন্িত্ ছল ঘলাবন | 

পপ পা এ ০৫ পপ ০ পা পপ পপ 

দেববাঞ্চিত আয়ু প্রাপ্ত হই। যিনি বৃদ্ধ (ব্যাপক ), শ্রুতিসম্পন্ন ইন্দ্র, 
যিনি সর্বজন স্তবনীয় তিনি আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় হউন। সর্বজ্ঞ 

পুষা (হুর) আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় হউন । মঙ্গলময় তাক্ষ্য-_অপ্রতিহতাস্ত 

গরুড়, আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় হউন। বৃহস্পতি আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গল- 

ময় হউন। ত্রিবিধ বিদ্ব শাস্তি হউক। 

শান্তর ধাহাকে পরমপদ বলেন-_পররব্রহ্ম বলেন তাহার দ্বারা এই স্ৃক্ 

আকাশও ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত । এই জন্ত ইনি অতি হুল্্স। অতি 
হুঙ্ষ্ম বলিয়াই ইহাকে পরম ব্যোম বলা হয়। পরমব্যোম ক্ষরণরহিত, 

ব্যয়রহিত, এই জন্য ইনি অক্ষর। ইহাঁরই আত্মমায়া যখন ইহাকে 

আচ্ছাদন করেন তখন ইনিই শব্বদ্ধাত্বিকা' বাগ দেবীরূপে বিবপ্তিত 
হয়েন। ইনিই অনন্ত বাক্সন্দর্ড দ্বারা সহশ্রাক্ষরা । ইহারই ছন্দোবদ্ধ 

যে ন্পন্দন তাহাই হইতেছে খক। খকৃগুলি ছন্দ বিশিষ্ট শব। এই ছন্দ 

বিশিষ্ট সাঁধুশব্বই বেদের মন্ত্র। বেদের মন্ত্রগুলিতে কতকগুলি শব্দ পাওয়া 

যায়। শব্ধ বিশ্লেষ করিলে কতকগুলি বর্ণ পাওয়া যায়। বর্ণজ্ঞানশান্ 

হইতে শবের জ্ঞানলাভ হয় । শবজ্ঞান সম্বন্ধে বল! হয়প্যত্র চ ব্রহ্মবর্তিতে ৷ 

শব্জ্ঞান হইতে ব্রহ্মকে পাওয়া যায়।- ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলেন 

বর্ণজ্ঞানং বাগিষয়ো ঘত্র চ ব্রহ্ম বর্ততে। সোইয়মক্ষরসমামায়ো বাৰ্ 

সমায়ায়ঃ; পুম্পিতঃ ফলিতশ্চন্ত্রতারকবৎ প্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো 

বরহ্মরাশিঃ। “চন্দ্রতারকাদিবৎ প্রবাহরূপে নিত্য বাকৃসমায়ায়ই বেদ”। 
এই যে পরিদৃশ্তমান বিশ্ব দীড়াইয়া আছে দেখা যার তাহা মার়াচ্ছাদিত 



লাস কপি পরি ও পল পি জপ উপরি অর «জট সি এ সি লা পিসি সি এ সিসি 

বিচার-চক্দ্োদয় । ২৩ 

ক্সাঁ নল অন্ ॥ সহি: ম্মী ॥ভ্ত্ককাহ্য্জজ্ ।ই।৩। 

ঘ ত্বীনান্ন যতুত্ব মারি! হিবী যহ্নান্গ ঘিল্যা অহ্ন্লহা 
স্া্রাস্থঘিত্রী কুন বর্ুনত্ব অত্রত্ব লনিম্যন্থ আন্বন্মন ক্সাজ্জায 
ঘন্র লহীলম্ত্ব মীলম্্বনি। 

পপ 

পরম ব্যোমের একদেশ মাত্র । এই জন্ত বিশ্বকে ব্রহ্গেরই বিবর্ড বলা 

হয়। “নুযুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি ভাতি ব্রদ্ষৈব সর্গবৎ*। নুষুণ্তি যেমন স্বপ্ন 
মত প্রকাশ পায় সেইরপ ব্রহ্গও স্প্টি মত প্রকাশ পান। রজ্ছু যেমন 
অজ্ঞান দ্বারা সর্প মত ভাসে ব্রহ্ম ও সেইরূপ মায়! দ্বারা বিশ্বরূপে ভাসেন। 

বিবিধ ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে এই শবব্রহ্ষাত্মিকা গৌরবর্ণ 
বাগ্দেবীই দেবতারূপে বিবদ্তিতা হয়েন। পরম ব্যোমের ত্রিপাদ অমৃত, 
অক্ষর হইয়া অবস্থিত। ইহার একপাদ মাত্র মায়াতে আচ্ছাদিত হইয়া 
বিশ্বরূপে বিবন্তিত হইতেছেন। পরমীণুই বল, প্রক্কাতিই বল বা মায়াই 

বল ইহা শক্তিমাত্র অথবা! ইহা এই শব্্রহ্ষাত্মিকা বাগ্দেবী। যেখানে 

শক্তির স্পন্দন সেখানে শব্দ থাকিবেই । শব্ধ হইতেই জগতের স্ষ্টি। 
শক্তির সুপ্তাবস্থা যাহা তাহাই সাম্যাবস্থা বা মায়া। শক্তির স্পন্দনাবস্থা 

বা অভিব্যক্তি অবস্থা যাহ! তাহাই প্ররুতি। প্ররুতিই এই ব্রহ্গাগুরূপে 

পরিদৃশ্ঠমান! । 

শব যেখানে লয় হয় তাহাই পরমব্যোম । বিবিধ শবজাত উপশান্ত 

হইলে যে শব্ব সামান্ত অবশিষ্ট থাকেন তাহাই পরমব্যোম। “কন্সিক্, 

থন্বাকাঁশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি” ইহার উত্তর যাহা! তাহাই পরমব্যোম। 

খগাঁদি বেদ প্রতিপান্ত শব্দ সামান্ত স্বরূপ যে পরমব্যোমে, বেদস্ত নিখিল 

দেবতা অধিনিষন্ন সেই পরমব্যোমকে যে জানে না খগাদি মন্ত্রে তাহার কি 

করিবে? ধিনি তাহাকে জানেন তিনিই মোক্ষলাভ করেন। 



২৪ বিচার চক্দরোদয় | 
উপ পরস্পর রর ৯ এপ পটল ০৯ তি ৫ ৮৯ ০৯ পিসি এ সি ছি তাত পাটি লি শা পপি পিসির সিল অ্ট সিলিসির সদা 

জক্ঞিকু ব্বক্মান্াস্ম ক্সীলম্ব দীনগ্বনি ?॥ ৩। 
বব স্থীনান্লপ্র নত যাহা! লাল্সয্া সলিনহন্যহব্- 

লনব্ত্কনভীঘ্রলবীস্িনমভন্লজ্জ্ঞাতলললী 5নানুলান্াম্মল- 
বন্রুলহ্মহালবান্মমহঘলন্বন্থচ্ম লক্মীললনামললীএনজহজ্জলদাযয- 
ন্ৃব্বললালনীলললহললহলমযলভ্ভলমহ্ললস্মজ্হলন্রিন্নীলভ- 
ভ্রললদ্ুললনব্নলন্লহমন্রাপ্প্া ন লহস্ীলি নিম্বন ল 
লহস্রীনি ন্বস্্ল ॥ হ ॥ 

তপ্ত পপ ০০ ০৮৮ ০ ০ পপ পপ ৬৮০ ৯ পস্পাপাাপাশ শে পি লত 

ভাষ্যং-_জনকসভান্লাং যাজ্ঞবন্ক্যেন সহ বিবদমানেষু ব্রাহ্মণেষু গণ- 

কন্তা। বাচকুবী তয় পুষ্টে। যাজ্ঞবন্ধ্য: তন্তাঃ প্রশ্নং অনুব্দতি স্ম। স হো 

বাচেতি। স যাজ্ঞবন্ধ্যঃ, হ ইতি নিশ্চিত গার্গাং প্রত্যুবাচ। ভো৷ গাগি ! 
ত্বয়ৈতৎপৃষ্টম। তত কি? দিবো যদৃর্ধং স্বর্াদপৃযুচ্চং, তথা পুথিব্যাঃ 

সকাশাৎ যৎ অর্বাক্ অধো! বর্ততে, তথা ষদস্তর! যন্মধ্যে ইমে দৃশ্তমানে 

গ্তাবাপৃথিবী, তথা ষড়ৃতং অতিক্রান্তং ভবৎ বর্তমান ভবিষাৎ আগামি 

পদার্থমিত্যাচক্ষতে তৎ কন্মিন্নোতং প্রোতং চেতি ত্বয়া পুষ্টে সতি 

ময়োত্তরিতং তদদাকাশ এব ওতং চ প্রোতং চেতি । পুনঃ ত্বয়! পৃষ্টং কন্মিন্ 

বা আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ৷ তন্রোত্তরং শ্রয়তামিত্যাহ সহোবাচেতি। 

ভো! গ।গি ! ত্বয়া এতছৈ পুষ্টম্। তহি ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্ধজ্ঞাঃ পুরুষাঃ এতদক্ষরং 

অবিনাশি ব্রহ্ম অভিবদস্তি, তশ্মিন্নক্ষরে ব্রন্মণ্রি আকাশ ওতশ্চ প্রোভশ্চেতি 

শেষঃ। তত্র কিসভৃতমক্ষরমিতি যদি পৃচ্ছসে তহি শ্রয়তামিত্যাহ অস্থুল- 

মিতি, স্থুলাদি চতুর্বিধ পরিণামাতীতম্। জাত্যভিপ্রায়েণ চতুর্বিিধত্ব- 
নির্দেশ; । অলোহিতমিতি, লোহিতাদিবর্ণাতীতম্। তথা অন্সেহং 
স্নেহশ্চিক্কণতাগুণঃ তত্রহিতম্। 'অচ্ছায়ং অমূর্তম। অতমঃ তমোভাবরূপং 



বিচার- চিনা | ২৫ 
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অজ্ঞানমারাখ্যং ততোহপ্যতীতম। | অবাধনাকাশং, তাভ্যামতীতম্। 

অসঙ্গমসম্মিলিতম্। অস্পর্শং, স্পর্শরহিতম্। তথা অচন্ষু্ষমিত্যাদিতঃ 

ইন্দ্রিয়রহিতম্। অথ তর্দগতং অধিদৈবতরূপং তেজো ন ভবতীত্য 
তেজক্ষম। তহি ইন্দ্রিচালকঃ প্রাণো ভবিষাতীতি চেৎ তদপি নিষেধয়তি 

অপ্রাণমিতি। অমুখং মুখরহিতম্। নামগোত্ররহিতং চ। অজরং 

জরাতীতং চ অমরণম্বভাবম্। দ্বিতীয়াভাবাৎ অভয়ম্। অমৃতং 

নিত্যমুক্তস্বভাবম্। অরজং গুণাতীতং লৌকাতীতং চ। অশবং শব্ধা- 

গোচরম্। অবিবর্তং বিবর্তবর্জিতম্। অসংবুতমবচ্ছেদরহিতম্। অপূর্ববং, 

ন বিদ্যাতে কিঞ্চিৎপুর্ববং যন্মাৎ। অনপরং, ন বিদ্যতে অপরং যম্মাৎ। 

অনস্তরং, ন বিদ্যতে অস্তরং অভ্যন্তরং যস্ত । অবাহ্থং, ন বিদ্যতে বাহ্া- 

বরণং যস্ত । এবংবিধং যৎ তৎ কঞ্চন কমপি ন অশ্রোতি নাঙ্গীকুরুতে, 
অসঙ্গোদাসীনত্বাৎ। তথ! কশ্চন তন্নাশ্রোতি ব্যাপ্রোতি, অগ্রান্ত্বাৎ ৷ 

জনক সভাঁতে যাজ্ঞবন্ধ্যের সহিত ব্রাক্মদিগের বিবাদ উপস্থিত হইলে 
গর্গকন্তা বাচরুবী যাজ্ঞবন্ধ্যকে যে প্রশ্ন করেন যাজ্ঞবন্ধ্য সেই প্রশ্নটি 
বলিতেছেন। সেই যাজ্ঞবন্্য নিশ্চয় করিয়া গার্গীকে উত্তর দিতেছেন। 

অরে গাগি ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহা ত এই যাহা স্বর্গ 
হইতেও উপরে, ষাহা পৃথিবীরও অধোদেশে, আর যন্মধ্যে এই দৃষ্তমান 

গ্ভাবাপৃথিবী, আর যাহা গত হইয়া! গিয়াছে, যাহা বর্তমান আছে, যাহা 

আগামি _এই সমস্ত পদার্থ কাহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে? তোমার 

প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতেছি আকাশই সমস্ত পদার্থকে ওতপ্রোত ভাবে 

ব্যাপিয়া আছে । তুমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছ কন্সিনন, খবাকাশ ওতশ্চ 

প্রোতশ্চেতি ? আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত ? তাহার 

উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর। ভে! গাগি! ব্রাহ্গণগণ, ব্রহ্মজ্ঞপুরুষেরা 

ইহাকেই অবিনাশী ব্রহ্ম বলেন। সেই অক্ষরে সেই ব্রন্ধে আকাশ 



২৬ বিচার-চন্দ্রোদয় । 

ক্মাঁ নন্ বল্ ॥ স্বহি: ক্সাঁ। ভ্রদ্করাহ্ব্ত্জী | 
অং দ্ভঘিত্ঞা নিষ্ভন্ গ্ভমিভ্যা ্সন্নকী 
ত গ্ধতিম্ী ল নক যব গ্ৃঘিলী আাহীৰ 

অ: ছ্থঘিনীলন্নহী যলঅন্্ম ন ন্সানলান্ন নীজসন্তূন: ॥৫॥ 

++ তার ররর ৯ ০৫১» এ+ কপ এ ৮ 

ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে । এই অক্ষর কিরূপ যদি জিজ্ঞাসা কর তাহার 

উত্তরে বলি ইনি অস্থুল, স্থুলাদি চতুর্ব্িধ পরিণাম ইহার নাই। ইনি 

অলোহিত-লোছিতাদ্দি বর্ণাতীও। ইনি অন্নেহ, চিন্ধণতাদ্দি গুণরহিত । 

ইনি অচ্ছায়--ইনি মুর্তি রহিত। ইনি অতম তমোভাবটি হইতেছে 
অজ্ঞান, মায়া ; ইনি অজ্ঞান মায়ার অতীত । ইনি অবাযু, অনাকাশ, 

বায়ু এবং আকাশেরও অতীত । ইনি অসঙ্গ' অসম্মিলিত। ইনি অস্পর্শ, 

স্পর্শরহিত। ইনি অচক্ষু্ধ ইত্যাদি অর্থাৎ ইনি ইপ্দিয় রহিত। আবার 

ইনি ইন্দরিয়াদি-গত অধিদৈবতরূপ তেজও নহেন এজন অতেজস্ক। তবে 

কি তিনি ইন্দ্রিয় চালক প্রাণ? না ইনি অপ্রাণ; অমুখ, মুখরহিত এবং 

নাম গোত্র রহিত। ইনি অজর, জরাতীত, অমরণ স্বভাব । ইহ! হইতে 

দ্বিতীয় কেহ নাই বলিয়! ইনি অভয় । ইনি অমৃত, নিত্যমুক্তস্বভাব। 

ইনি অরজ, গুণাতীত এবং লোকাতীত । ইনি অশব্দ, শব্দের অগোচর। 

ইনি অবিবর্ত, বিবর্তবঞ্জিত। ইনি অসংবৃত, অবচ্ছেদ রহিত ।. ইনি 

অপূর্ব, ধার পূর্বে আর কিছুই নাই। -ইনি অনপর, ধাহা হইতে অপর 

আর কিছুই নাই। ইনি অনস্তর, ইহার ভিতর বলিয়া কিছুই নাই। 

ইনি অবাহ্, ইহার বহিরাবরণ কিছুই নাই । এই প্রকার যিনি তাহাকে 

কেহই অঙ্গীকার করে না--অসঙ্গ উদাসীন“বলিয়াই কেহ অঙ্গীকার করে 

না। আর কিছুই তাহাকে ব্যাপিয়াও নাই--কারণ তিনি অগ্রাহ্য |: 
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বা নিকসবশীতল্হী 

অলাঘী ল নিভু অহ্আান: আাহীহ 
বী$তীক্লকী অলমন্সম ল ন্সাক্লাব্লবীক্সবন: ॥২। 

আাঁওব্নী নিম্ঘলব্নহন্লহী 

অলব্নিল হর্ অহ্াবিন: আহীৰ 
যীওহিনমন্লবী অলঅন্তাম ল কসাকান্লনীকঘন্ল: ॥হ। 

মীওব্লহিস্থী লিষ্তন্ন্লহিক্তান্লহী 

অলন্লহিত্ঘ ন লহ অহ্যান্লবিক্ত আহীহ: 
আওন্০হ্্িলন্লহী অলঅন্মম ন ক্সাজান্নতাক্সভ্ল: 18॥ 

আঁ ন্বাতী নিষ্ন্ আামীহন্লহী 
শর নাষুন বর ঘত্য নাধু: হী 

 পীদালিদাট। আলঘন্য ম ন ক্গালান্মযাক্যন্তুন: ॥£| 

১। ফন পৃথিবীতে ওতপ্রোতভাবেই থাকিয়াও পৃথিবী রে 

পৃথ্থক্, ধাহাকে পৃথিবীর অধিষ্ঠাতু দেবতা ও জানেন না, ধাহার পৃথিবী 

শরীর, যিনি পৃথিবী দেবতাকে প্রেরণা করেন এই তোমার এবং সকলের 
আত্মা, ইনিই সর্কভূতের অন্তর্যামী, সর্বসংসার- ধর্মবর্জিত অবিনাণী 

আত্মা | 

২-৫। যিনি জলরাশিতে, অগ্িতে, অস্তরীক্ষে, বায়ুতে ওতপ্রোত 

ভাবে থাকিয়াও ইহাদের হইতে পৃথক; জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু 

ইত্যাদির অধিষ্ঠাতু দেবতা যাঁহাকে জানেন না, ধাহার এই গুলি শরীর, 

যিনি ইহাদিগকেও ইহাদের দেবতাকে প্রেরণ। করেন, ইনিই আত্মা 

অন্তর্যামী অমৃত । 



২৮ য়িচার-চন্দ্রোদয় । 
৯ বাসি পি শি পিছ ক সস এগ লম্পট টি ও চো চিত সততা 

আ হিনি লিষ্কন্হিনীওন্নী 

শ আ্বীল ন্রহু অন তবী: মহীহ 
আ ভিন্রিলন্লহী অনা ন ক্সাল্লান্লযার্যনলে: ॥হ॥ 

ঘক্সাহিন্ নিম্চআাহিক্ঞাহ্ন্লহী 

অলাভিনৰী ল ভ্রহ্ অহ্আাহিন্স; আহীহ্ 
যক্সাহিন্সনন্লহী অলযন্মল ন ক্সান্সান্লমীবমন্যন: ॥৩: 

যী হিন্ব লিষ্তন্হিবনী ওন্লহী 
ঘহিমী লন্রিভু অহ্যতিআ: আহীৰ 
অী ভিজ্বীওকাহী অলন্রত্ঘ ন ক্সাকলান্লঘীজ্ৰক্ল: ।০| 

অন্বন্তুলাহ্দ লিভতয্বক্ুনাহন্জাহন্লহী 

অল্বন্তুলাহ্জা ল নক অভ অবন্দুনাহজ? মাহীহ 

অস্বন্ুনাহ্জ্লন্লহী অলযলাম ল ক্সাক্ান্নযাক্ল্ুন: ॥৫। 

অ শ্মাজাজ্ নিচ্কাজাক্মাভন্নহা 

অলাজ্জাম্ী ল ত্রহু অহ্যান্জান্: আহীহ 

অন্সাজ্জামলন্লহী অলযন্মসন লন গালান্নযাক্মভ্ল: ॥:০॥ 

টি “শিট পিঠা টিটি শশিািশীশীশীীটিশী সি 

যিনি স্বর্গে, সূর্যে, দিক্ সকলে, চন্দ্রতরকায়, আকাশে, অন্ধকারে, 

তেজে অবস্থান করিয়াও এ সমস্ত হইতে পৃথকূ, ধাহাকে ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী 

দেবতাগণ জানেন না, ধাহার দ্যুলোক, আদিত্যমগ্ুল, দিকৃসকল, চন্ত্র- 

তারকা, আকাশ, অন্ধকার, তেজ এই সমস্ত শরীর, যিনি ইহাদের ভিতরে 

থাকিয়া প্রেরণা করেন তিনি আত্মা অন্তর্যাম়ী অমৃত । 

এই পর্ধ্যস্ত দেবতার অন্তর্যামীর কথ! বল! হুইল। 



বিচার-চল্জ&রোদয় । ২৯ 

অক্বলঘি নিত? হ্বালঘীওন্লহা 

অনলী ল ন্রহু অত্জলল: গহীহ্ 

অ হ্বলীওন্লহী অলযন্জস ল গ্সালান্নমীব্যভূন: ॥৫৫॥ 

য্তীজঘি লিম্ভংত হ্বীলঘা$ন্লহী 

ঘঁ জী লন্রহু অন্য বজ: আহীৰ 

» ক্লী$ন্লহী যলযল্ম ল ক্সালান্লমীব্যব্তন: 0৫ ২) 

কুন্সঘি ভু্নল্। 
ক্সগ্রাঘিলুলম্ ॥ 

ম: অন্তর নূন নিম্ন বজজ্যী লুলজ্ঘীওন্লহী 

মং ঘত্নীহ্ি লুলালি ল শিত্ৃত্ভ্য অলক বুলালি আহীৰ 
য: অল্নান্ি লুলান্যক্মহী অলঘন্ম ল ক্সাল্লান্লতীকম্ন্কন: | ই। 

২ জুবঅছিলুলন্ ॥ 

'সঘাত্যাকসন্ ) 
য: দা লিষ্ভন্ দাব্যাক্ন্নী 
শব সাধ্বী লন্রভু শ্রহ্ গাষ্া: আহীৰ 

য: সাধ্লন্নহী ঘলবন্্ ল ক্সাল্লান্লযাজ্যভূন: ॥$8। 

এক্ষণে ব্রন্মাদি সত্ব পর্য্স্ত ভূত সকলের অন্তর্ধামীর কথা। 

যিনি সমস্ত ভূতে রহিয়াও সমস্ত ভূত হইতে পৃথক্, ধাহাকে ভূত 
সকল জানেন না, সকল তৃত ধাঁহার শরীর, যিনি সকল ভূতের ভিতর 

থাকিয়! প্রেরণ। করিতেছেন তিনি আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত। 

এই পর্য্যন্ত অধিভূতের কথা । 
যিনি প্রাণে ধিনি বাকো, যিনি চক্ষুতে অবস্থান করিয়াও প্রাণ হইতে, 

পা, 



৩৬ রি । 

সিনা লা আলী ও সী তি ৬ লো টো লিপি চাস রিসিতা 2 লামা সরস্টিরি সসিটি ৬ রসি রা সা সির ৬০ সি ক ঠাছি লী 2৯ তীর পি লী লীুরাঠি ৬ তাও ভাই 2 % ত৯িরিছি ত৯ি ঠাস লাখ তাসিলাসি তি লাসিলতিত 

যী ম্বান্নি নিষ্তন্ ন্বান্বী$ন্নহী 

অ নাজ লন্রহ অত্য লান্দ আহীৰ 

আ আন্রজন্নহী অলঘন্মন ন স্সান্লান্লআীকসন্যল: ॥৫৯। 

অস্বস্থৃম লিলম্বগ্ুনীওন্লহী 

এ ল্বস্থুন রহ অত্য ল্বস্থ: আহীহ 
অস্ন্থল্লহী যলঅন্স ম লক্সালান্নমীকসকূন: ॥€। 

অ: স্বীন লিষ্ক্জীলাহন্লৰী 

অ আল ন নরক অন্য আল অৰীহ্ 

অস্রীললন্নহী অলবন্স মন ন্সান্লান্লআীজসভন: ॥৫৩॥ 

আী ললবি লিগ্ন্মলঘীওন্লৰী 

শ্ঁ মলী ল ন্ অহ্ মল: আহীহ 

আ ললীন্লতী অলতন্্রস ল ক্সান্সান্লআব্সভ্তুল: ॥₹হ) 

অহ্নন্বি নিম্তত হ্বত্বা$ন্নহী 

অভ ন শু ঘত্ম লজ আহীৰ 

অক্মন্বলন্নহী অলত্ক্ৰ স ল জাকলান্লআাক্মন্ুন: ॥৫। 

মা নিল্লান নিশন্ লিকালাহ্ন্নহী 

অলিক্লান ল ত্রহ অত্ম লিল্্ানংত হী 

মী নিক্লানলন্লকী অলঘন্ম মল ক্সাআান্লআীক্মন্তন: 07০। 
স্পিন সপ হালা 

বাক্য হইতে, চক্ষু হইতে ভিন্ন, যাহাকে প্রাণ, বাক্য, চক্ষু জানেন না 

ধাহার প্রাণ, বাক্য, চক্ষু, শরীর, যিনি ইহাদের অন্তরে থাকিয়া প্রেরণা 

করেন, এই সেই আত্ম! অস্তর্যামী অমৃত | 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৩১ 
এসি জিত সির ছি রর সি সতী লী সিরা সি ছি জি অতি লাস্ট উর সিল রী সি ক স্টপ পিসি পিসি তা সতী সণ সিল সতত সত ৯, তির স্৮ ৮৯ ২৫৯ পাপী এটা উলটা টনি শি ভি তালি ৬ লাজ ছি 

্ব নষ্ি নিষ্তন্ হলঘীওল্লী 

অত লী ল ক্রু অহ্স হল: আহীহ 

ঘা ইলী$ন্নহী অলমন্জন ন জ্সাল্লান্লযীক্দক্লে: ॥২৫॥ 

ন্তভ্ভী ভুভা$স্মন: আলা$লনী লন্মাওল্বিন্মানী লিল্লালা 
নান্নী$লীহ্ি নুভা লান্সী$নীব্বি স্সীলা নান্মী$লীব্তি লন্না 

নান্ীওনীক্বি নিক্সানম ন ক্সাক্লান্মঘাঁজ্মক্ঞনীওনী/ন্মহাশ 
ননী ত্বীহাক্রন্ধ আসাক্ব্যি্নহ্হাল ॥২ ২| 

হুনি মল লাক্সব ভ্দ্বহাহ্য্বী ভ্তনীবী$ড্যাতী । 

০ তত শপ ৮ ০ ০ শশিত পপ পপ পল শপ 

যিনি কর্ণে, যিনি মনে, যিনি ত্বগিন্দ্িয়ে, যিনি বুদ্ধিতে, যিনি বীর্ষ্যে 

অধিষ্ঠিত হইয়াও, শ্রবণেন্দডিয়, মন, ত্বগিন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বীর্য হইতে ভিন্ন, 

ধাহাকে এই সকলৈর কেহই জানে না, যিনি উহাদের ভিতরে থাকিয়া 

প্রেরণী করেন এই সেই আত্মা অন্তর্ধামী অমূত । 

পৃথিবী-দেবতাদদি কেন সেই আত্মস্থ অন্তর্যামী পুরুষকে জানেন না? 

কারণ এই অন্তর্যামী, সর্ববপদার্থের দ্রষ্টা কিন্তু অসঙ্গ স্বভাব বলিয়৷ নিজে 

তাঁবতঃ কাহারও দৃষ্টিগোচর হন না, তিনি সমন্ত শব্ধ শ্রবণ করেন, কিন্তু 
তাহাকে কেহ শুনিতে পায় না) তিনি সকল বিষয়ের মনন করেন কিন্তু 

তাহাকে কেহ মনন, চিস্তাতর্ক দ্বারা তাহার তত্বাবধারণ করিতে পারে 

না; তিনি সমস্ত জানেন কিন্তু তাহাকে কেহই জানিতে পারে না। কেন 

না এই অন্তর্যামী ভিন্ন আর দ্বিতীয় দ্রষ্টা, শ্রোতা, মস্তা, বা বিজ্ঞাতা নাই। 

যখন কেহই আর তাঁহাকে জানিতে পারে না তখন. অন্তর্যামী আর 

কাহারও দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত হন না। হে উদ্দালক তোমার আমার, 



৩২ বিচার-চঞ্জোদর | 
* ৯ পাপ সি পো এছ এসি ও এড পির লতি ৫ ঢা এ সি তল ভাসি জি ৬ ৯ পাটি এ সিটি পপ পরস্পর ছি তাপ অপর ৯ বর 

ক্মাঁ লল্ ঘল্।॥ নি: ঘা ॥ চ্সামসীঘলিমন ॥ 

স্বৰি ক্সীমন্ন: অহীৰ লিস্িনীযৃস্কাতামজ হন্দী লিন্মলত্য 

ঘুঘিনী আবী ঘ ছতিনীলন্লৰ অত্বহন্ ঘর ছতিনী ল ন্ ॥ 
অন্সা$$ন: আহীৰ আঁ ক্সণীঢন্নৰ নস্বহন্ অলানীলবি তু: 
অন্য নল: মাহ অহ্ললী$ন্নই অন্ন ঘ নী লনহৃ॥ 

বহ্য আাঘু: আহীৰ ঘী লামুলন্লহ বন্বহন্ ঘ ল্াঘুল ভ্রহ। 

মহ্যা$$জাক্ম: আনীৰ অ ক্সাজাগ লন্লৰ অস্বহন্ অলাজানা 
ন ন্রহৃ॥ 

অন্য লল: আহীৰ আ ললীওন্লৰ অজ্ববন্ শর মলী লনবৃ॥ 

যত্্ স্ুতবি: আহীহ তা ন্ত্বিলন্লং ত্য নুত্বিল হ। 
যক্তাওক্তন্কাৰ অহীৰ ম্ীংস্ভ্কালন্নৰ ঘাত্বন্ অমপ্ত্বাহী লন 
অব্য ল্বিন্নী মহীৰ অন্তিললন্নৰ অত্বহন্ ঘ লিন্লী ল নহ্ ॥ 

যন্সাওজ্যবী মহা মী$ম্মজলন্নই অন্ববন্ অলম্মন্ ল লহ ॥ 

যব্জাওক্ৰ আবাঁৰ মী$ক্ববলেন্নৰ অস্ববন্ লন ল নক ॥ 
অয ভ্ুন্য : ম্বহীৰ্ তী ভ্বন্,লন্নই অত্থহন্ অন্ন নহ। 

» হল অল্বমনুলাওন্লহাও$জা$ঘস্বননাহ্মা হিন্বী হন হজজী 
লাহাওমব্য: ॥ 

পপপীপসপীপ শি ৮ তাপে শাসিত পপ শোপিস শর সপ পপ (সস্তার চা 

ও ত্হ্ধাদি স্ব পর্য্যন্ত ভূত সকলের অন্তর্যামী এই কথিত পুরুষই অমৃত- 
নিত্য-অবিনাশী । এতস্তিন্ন আর যাহা আছে তাহাই আর্ত, নশ্বর । এই 

কথা শুনিয়! অরুণ তনর উদ্দালক বিরত হইলেন। 



বিচার-চন্দ্বোদয়। ৩৩ 

গ্মন্ব লল্ন নী লানী হৃত্কা$আা$ওহামলান্ললি | 

সভ্মাবীগঘ লিহব্বজ্সী নিত লক্পালি্তঘা ॥ 
সবার ভর দন্সমান্লান নতি লল্ন্রনিষান্িলল্ । 
মীওস্থলিন্স অ নন্্রকআা বলাওন্প্াও$কাললি আজিন্ ॥ 
ীক্দাওনবনন্লল ন্মন্া আল্লা ইত্কাওলুনন্মলম্। 

আাহ্লাগবুন লন ন্বক্সা বআাওঘ্যাঘাওঘলয জজ ॥ 
ব্লাওওকন্ঘ্র ঝরা হ্মিক্বা ললী লক্ঘনি নিল: | 
সুষলা স্মআা বআানুমুর্সা জানলা ঘাত্বী$$জনলাজল: ॥ 

ক্সাঁ নন্ ঘল্ ॥ ত্বহি: ক্সী' ॥ হ্বলাহ্লহ্। 

তী বনীওবনী আীওম্বু আী নিত আ্ুললানিনক্ঘ। 
ঘী ক্সীম্ঘ্রীন্ত্ব া নলহ্মলিস্ত লী ইশরাত ললী লল: ॥ 

স্নীলল্ মল্.। সহি: ক্সাঁ ॥ লাহ্ত্ন: 
আঅআঁলিন্বনহ্ত্ববলিহত সবল, লব্ীঘন্যান্ান- লুল মন 

মনিজ্মহিনি ঘল্বলীত্কাহ হত । অন্বান্সন্ লিঙ্ধান্ানীন লহ- 
ঘনত্ব হন & ৫ ॥ 

ষে ছ্যতিশাল ক্রীড়াশীল পুরুষ অগ্রনিতে, যিনি জল সমূহে, যিনি ব্রিভূবনে 

প্রবেশ করিয়া আছেন, ধিনি ওষধীতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে 

পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। 

গু এই অভিধানাত্মক অক্ষর, ক্ষরণরহিত, বিনাশ বা ব্যয় রহিত 
পরমপদ স্বরূপ পরমব্যোমই এই সমস্ত স্থুল হুল্ক বস্ত পরিপূরিত এই জগৎ । 
এই পরমপদ গুকারের সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই 
সমস্ত ওকারই। এবং অন্ত যাহা ত্রিকালাতীত তাহাও ও"কারই । 

৩ 



৩৪ বিচার-চক্রোদর | 
০০০৩ সি ০স্৯- রি চি ৬৬ জি পাতি জা লি উতত উপ সত৭ টি উতর সি তি উট সিসির চে পাতা জি ঠা সিকি ভতোসটিলী ছি সত ভি ৬ 2 ৯ সি ঈদ উল ছক সপ ৭ 

বত স্ীনন্ লাক্ামমানম লক্ম। বীংষলাললা যাৰ ॥২। 

[ পরমপদ ওকার ত্রিপাদে সদা শান্ত, ্ টলানরহিভ পরিপূর্ণ । একপাদ মাত্র 

মায়াতে যাভায়াত করেন। সেই অবিনাপার্দে এই জগৎ ভাসে। নীল 
আকাশে মেঘ ভাসিয়া নীল আকাশকে যেমন খণ্ডমত করে সেইরূপ 

পরিপূর্ণ পরমপদের একদেশে মায়া ভাসিয়৷ পুর্ণকে যেন খণ্ডমত করে 

এবং সেই খওমত ব্রহ্মকে জগতরূপে বিবন্তিত করে । এই যে পরিদৃশ্মান্ 

জগৎ দেখা যাইতেছে তাহা! গুঁকারেরই বিবর্ত। গুঁকারই সর্বদা 

আছেন। মানা দ্বারা তিনিই জগতরূপে ভাগিয়াছেন ) রজ্ু রজ্বুই আছে 

কিন্তু অজ্ঞান আবরণে রজ্জুই ঘেমন সর্পরূপে ভাসে সেইরূপ । মানুষ 

অজ্ঞানে রজ্জুকে সর্পরূপে দেখে । কিন্ত ব্রন্ধরজ্জু আপনাতে মায়া উঠিলে 

আপনাকেই জগতরূপদর্প দেখেন। পুর্ণ পুর্ণ থাকিয়াও আত্মবিস্থৃত 
হইয়া যেন আপনাকে জগৎ মত হইতে দেখেন। শুধু এই বর্তমান জগৎ- 

রূপেই যে দেখেন তাহা নহে কিন্ত যত যত জগৎ হইয়! গিয়াছে এবং যত 
যত জগৎ হইবে সমস্তকেই শ্রী ভাবে দেখেন। তাই বলা হইল ভূত 

ভবিষ্যৎ বর্তমানে যাহা কিছু ছিল, হইবে, হইতেছে তাহাই গুঁকারেরই 

বিবর্ত মাত্র । যাহা! কালত্রকবর্তী তাহ! গুকারই । আবার যাহ! ত্রিকালা- 
তীত, মহাপ্রলয়ে সমস্ত লয় হইয় গেলে যে সাম্যাবস্থারূপিণী অব্যক্ত প্রর্কৃতি 

কালত্রয়ে পরিচ্ছেদ যোগ্য থাকেন না, অর্থাৎ জগতরূপ কার্য্যের কারণ- 

স্বরূপিণী প্রক্কৃতি প্রভৃতিও ও'কার হইতে অতিরিক্ত নহেন। 

স্মরণ রাখ -. 
(১) পরমপদ, পরমব্যোম স্বরূপ ও*কারকে জানিলেই অদ্বৈত বোধ 

হইবে। 
(২) অদ্বৈত বিবন্তিত হইয়া বখন হৈতরপে ভাসেন, সেই দ্বৈত যে 

মিথ্যা ইহ! জানিলেই ছৈতের উপশমে অছৈত ভাবে স্থিতি হইবে । 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৩৫ 
লী লি পাস লতি শিসটিরী উতর সিম পি সিসি পাপা মিট দলিল সমকাল পবিস লী উস লীককিলো সিল সিল পর সতী লরি বি 

ব্রহ্ম ্ চিদচিতরপে, বিবন্তিত বলিয়া সমস্তই ব্রহ্ম । হৃদয়ে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়া মাতেব হিতকারিণী শ্রত বলিতেছেন সর্বহৃদিস্থিত এই 

আত্মা ব্রহ্ধ। সেই এই আত্মা চতুষ্পাৎ চারিটি অংশুক্ত । সোহ্য়মাত্মা 
গুঁকারাভিধেয়ঃ পরাপরত্বেন ব্যবস্থিতঃ চতুষ্পাৎ কার্ধাপণ ব_-ন গৌরি- 
বেতি। ব্রয়্াণাং বিশ্বাদীনাং পর্ব পুর্ব প্রবিলাপেন তুরীয়স্ত প্রতিপত্তি- 
রিতি করণসাধনঃ পাদশবঃ ৷ তুরীয়স্ত তু পদ্ঠত ইতি কর্শসাধনঃ 
পাদশব্ঃ। সৃষ্টি পূর্বে বিনি আপনি আপনি ভাবে অবস্থিত তিনি পর- 
ব্রহ্ধ। স্ষ্টির পরে আপনি আপনি ভাবে থাকিম়্াও যিনি সমষ্টি 

ভাবে বিথ্কে ভিতরে বাহিরে পরিবেষ্টিত করি্না আছেন, স্যষ্টির বিপর্যয়ে 

আবার খিনি মূর্তি ধারণ করিয়া অবতার এবং ব্যষ্টি জগতে ধিনি 
জীবে জীবে আত্মা, এই বিশ্বরূপ, অবতার ও আত্মা উপাধিষুক্ত হইয়াই 
ইনি অপর ব্রহ্গ। এই পরাপর ব্রন্ধই শুঁকার। ইনি চতুষ্পাদ্। পাদ 
শব্দটি আরোগে ব্যবহৃত হয়। কারণ সুস্ম আকাশকেই যখন খণ্ড 

করা যায় না, তখন আকাশ অপেক্ষাও স্ক্ম যে ব্রহ্ম তাহার অংশ 

হইতেই পারে না। তবে অন্তকে বুঝাইবার জন্ত পাদ শব্দটি ব্যবহার 

করা হয়। গবাদি পশুর যেমন চারি পাদ সে ভাবে চতুষ্পাদ' বল৷ 

হইতেছে না। কিন্তু ষোল পণ কড়িতে কাহন হয়--সেই ষোড়শ 

পণকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলে যে চারি চারি পণ হয়, তাহার এক 

এক অংশকে পাদ বলা হয়। এ *পাঁদ” কড়ির স্বাভাবিক ধর্ম 

নহে। উহার ব্যবহারটা, গণনা করিবার সুবিধার জন্য কড়িতে 
আরোপিত হয় মাত্র। বৈশ্বানর, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয় অথবা! বিরাট, 

হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বরও সর্বসাক্ষী--আত্মার এই চতুষ্পাদ। *পদ্তে যেন» 
“পাওয়া যায় যাহ দ্বারা, তাহাই পাদ এইরূপ করণ অর্থে ষখন পাদ শব 

ব্যবহৃত হয় তখন বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিন পাদকে পাইবার 

চি 



৩৬ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
আসমা পিপি ক লতি লী তা তি তাতো লি সস ছি তাসমিতস্মিিলাস সস স্মিত পনি » শা এসসি পি লি কী সি টিসি সি ও ৭ শি লি রসি 

জামহিনহ্আালা নস্ঘি: দক্প; দান হত্ীনহিানি নন 
ব্য ম্িষ্বালব: দঘল: মা: ॥ ই | 

যে সাধনা তাহাই বুঝায় । কিন্ত তুরীয় পাদকে কোন সাধন দ্বারা 

পাওয়া যায় না; সকল সাধনার শেষ ফল তুরীয়ে স্থিতি। এই হেতু 
*পদ্ভতে যেন” এই অর্থ করিলে তুরীয় পাদ আর বলা যায় না। পদ্যতে 

যঃ স পাদঃ-_যাহ! পাওয়া যায় তাহাই পাদ এই অর্থ করিলে শুধু তুরীয় 
পাঁদটিই বুঝায়। কারণ প্রাপ্তির বস্তু এই তুরীয় ব্রহ্ম। বিশ্ব 
তৈজসাদি যাহ! তাহা জ্ঞানের সাধন-_- ইহার! জ্ঞে্» নহেন। পাদ শবের 

এক অর্থে বিশ্বাদি বুঝায়, অন্য অর্থে তুরীয় বুঝায় । বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ 

অথবা অ উ ম ইহাদিগকে লয় করিলে তবে তুরীয় পাদে স্থিতি 
লাভ হয়। 

আত্মার প্রথম পাদ ধিনি তাঁহার জাগ্রদাবস্থাই ভোগক্ষেত্র তিনি 

জাগ্রদ্াভিমানী, তিনি বাহাবিষয়ে অনুভূতিমান্, সপ্তাবয়ব, উনবিংশ 
মুখ (উপলব্ধি দ্বার) বিশিষ্ট, স্থুল বিষয়ভোজী বৈশ্বীনর। জীব 

নিজের মধ্যে যে চৈতন্ের অনুভব করে, যিনি থাঁকাতে চক্ষু-কর্ণাদি 

ইন্দ্িয়গুলি দর্শন শ্রবণাঁদি কর্ম করে সেই চেতন পুরুষের জন্মও নাই 
মৃত্যুও নাই। ইনি আত্মা। যেমন সৃষ্টি না থাকিলে স্ষ্টিকর্তীর প্রকাশ 

নাই, সেইরূপ জড় দেহ না ধরিলে আত্মা প্রকাশ হইবেন কাহাতে ? 
পরমপদই পরমব্যোম। পরম পদের তিন পাদ স্ব স্বরূপে অবস্থিত। 

এক পাদে মাত্র মায়! ভাসেন। মায়াজড়িত এই আত্মাই আত্মমায়! 

দ্বারা জগৎ রচনা যেন করেন। মায়া রচিত এই জগতের ক্রমে 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৩৭ 
পিসি না পিই টিপ এ জী নি শশী অত এস আআ অপ বব সত এসি শীত পা ৬, পউিএি পিস এরি ছি লি, ওলি ভা লি জিপ শি সি শি রসি পন্িএলিস্জ স্টল 

তিনটি অবস্থা হয়।' প্রথম অবস্থায় এই জগৎ অব্যক্ত কারণরূপে 

খাকে, দ্বিতীয় অবস্থায় ইহ! হুক সঙ্কল্প রূপে থাকে তৃতীয় অবস্থায় 

ইহা স্থল বিশ্বরূপে প্রকাশ পার। স্থল বিশ্বরূপে প্রকাশ পাইলে যিনি 

বিশ্বকে ভিতরে বাহিরে ব্যাপিক্না থাকেন, তিনিই বৈশ্বানর আত্মা । 

বিরাঁট বিশ্বকে সমষ্টিভাবে ভাবনা! যিনি করেন, সেই সমষ্টি অভিমানী 

আত্মাই বিরাট পুরুষ। যাহাতে বিবিধ বস্ত বিরাজ করে তিনিই 

বিরাট । “বিবিধানি রাজস্তে বস্তন্তত্রেতি বিরাট”। বিবিধ বস্তর 

সমষ্টিই মায় । আবার বিবিধ বস্তর পৃথক্ পৃথক সভ্ভাতে যিনি বিরাজ 

করেন, তিনি ব্যষ্টি-চৈতন্য, জীব-চৈতন্ত ৷ ইন্দ্রিয়াদি ঘার৷ বূপরসার্দির 

যে অনুন্ভব তাহাই জাগরণ । স্থান অর্থ অভিমানের বিষয়। রূপরসাদির 

অনুভব রূপ জাগরণ অবস্থা হইতেছে অভিমানের বিষয় ধাহার তিনিই 
জাগরিত স্থান। ,ইনি বহিঃ প্রজ্ঞ। আত্মার আত্মত্ব হইতে ভিন্ন ষে 

অনাত্ম! বা বিষয় 'সেই বিষয়কে যিনি প্রক্ুষ্টব্ূপে জানেন তিনিই বহিঃ- 
প্রজ্ঞ। জাগ্রদভিমানী আত্মা আপন মায়! প্রভাবে ঘটপট অবটাদি 

বাহ বিষয়কে বাহ্ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশ করিয়া এ তৃশ্ত প্রপঞ্চকে 
অনুভব করেন। দৃত্তাপ্রপঞ্চ অজ্ঞান-কল্পিত। আত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা 
কখন বাহ বিষয়ে আসে না! কিন্তু বিষয়াদি বস্তু বিষয়িণী অজ্ঞান 

করিত প্রভাবে দৃষ্তপ্রপঞ্চ ভাসে । ইনি সপ্তাঙ্গ। “নজ্ঞত্বন্রা হনহ্আাজলী 
বহ্ালহত লুক ভ্তনজাম্বস্যতিম্বভ্ঘ: দাব্য: সঘন্যন্নীজা 
বন্হক্তী আন্কৃতী নব্বিজ হি ছ্কঘিচ্যত্র পানী” এই বিশ্ব-_আত্মার 

মস্তক হইতেছে সুন্দর তেজমগ্ডিত স্বর্গ লোক, চক্ষু হইতেছে শ্বেতরক্তাদি 

নান! বর্ণবিশিষ্ট বিশ্বরূপ সূর্য, প্রাণ হইতেছে নানা গতিতে বিচরণশীল 

বায়ু, দেহ মধাভাগ হইতেছে দিগন্ত প্রসারিত এই বনুল--এই আকাশ, 

ূত্রস্থান হইতেছে রয়ি--অন্ন বা জলরাশি, পাদদেশ হইতেছে পৃথিবী 
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এবং মুখ হইতেছে অগ্নি। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ হইতেছে 

অগ্নি। এই অগ্নি এই বিশ্বপুরুষের মুখম্বূপ হোমকুণ্ড। সমস্ত জীবের 
সমষ্টি এই বিশ্বপুরষ। সকল মুখে তিনিই আহার করেন। কাজেই 

সর্ধজীবের মধ্যেই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ চলিতেছে । সকল জীবের সুখই 

হইতেছে হোমকুণ্ড। হোমকাঁলে অগ্নিই যেমন দেবতাগণের যক্ঞভাগ 
যথাস্থানে পৌছাইয়! দেন এখানেও সেইরূপ মুখরূপ অগ্থিকুণ্ডে প্রদত্ত 
আহারাদি অগ্নি দ্বারা দেহস্থিত সর্ধদেবতার খাগ্রূপে পৌছে। 

এই বিশ্বপুরুষের উনিশটি মুখ। মুখ এখানে উপলব্ধি-দ্বার। ১৯টি 
দ্বারা দিয়া ইনি বিষয় সমস্ত উপলব্ধি করেন। ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়+€ 

কর্মেন্রি় ৫ প্রাণ+মন +বুদ্ধি+অহঙ্কীর+চিত্ত এই ১৯টি উপলব্ধি 
দ্বার। 

এই বিশ্বপুরুষ স্থুলভুক্ । বিশ্বপুরুষ ১৯ দ্বার দিয়া স্থুল বিষয় ভোগ 

করেন বলিয়া ইহাকে স্থুলভূক্ বল! হয়। 

বিশ্বেষাং নরানাং_-অনেকধা-_সুখাদিনয়নাৎ বিশ্বানরঃ । সর্ব 

নরকে অনেক প্রকার অবস্থায় লইয়! যান বলিয়া এই পুরুষ বিশ্বানর । 

অথবা! বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ ' বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ | বিশ্ব 

এইরূপ ষে নর তিনি বিশ্বানর ৷ বিশ্বানরই সব এজন্য বৈশ্বানর | 

অধিষ্ঠাত্ব দেবতার সহিত পঞ্ষীকৃত পঞ্চ মহাভূত এবং তাহাদের 
স্থল কার্ধ্য ইহাঁদিগকে অঙ্গীকার করিয়! যে চৈতন্ত বিরাজ করেন তিনিই 

বিরাট পুরুষ। ইনিই আত্মদেবের প্রথম পাদ। 
অপক্ষীক্কৃত পঞ্চ মহাভূত এবং তাহাদের ুক্মকায় ইহাদিগকে 

অঙ্গীকার করিয়া যে চৈতন্য বিরাজ করেন তিনিই হিরণ্যগর্ভ । ইনিই 
আত্মদেবের দ্বিতীয় পাদ। . ৃ্ 

আবার কাধ্যরূপটি ত্যাগ করিয়া কারণরূপ যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন 



_বিচারচজোদর ॥ ৩৯ 
৯ চি পীস্ষি পি তি শত - পা লতি ভি শি কস্টি- ভীম পিসির রাম লী তল পেটা £ সি তাস্ছি জা সি ভাসি পিসি লি পিসির তি বৌ তিস্ি- স্িএসি লৌসিি রি চন সিল লারা লা সি তান তা 

 ক্ন্রজ্লানীংক্ত দক: মাড় হল্জীনবি্মনিঘত্: গনি- 

বি্বমুদ নলঘী হ্বিনীব: দাহ: ॥ ৪ ॥ 

তাহা অঙ্গীকার করিয়া যে চৈতন্ত পুরুষ তিনি অব্যাকৃত। ইনিই 

আত্মদেবের তৃতীয় পাদ। 

আর কাধ্য কারণ ত্যাগ করিয়! সর্ব কল্পনার অধিষ্ঠান পুরুষ 

যিনি ; ধিনি সতা, জ্ঞান, অনন্ত, অদ্বয়, আনন্ব-স্বরূপ, তিনিই আত্মদেবের 

চতুর্থ পাদ। 

বিশ্ব ধিনি তিনি স্থুল ব্যষ্টি-প্রপঞ্চে অভিমানী । বিরাট যিনি তিনি 

সমষ্টি স্থল প্রপঞ্চে অভিমানী । আবার তৈজস যিনি সুক্ম ব্যষ্টি প্রপঞ্চে 
অভিমানী । হিরণ্যগর্ড ধিনি তিনি সমষ্টি সুক্ষ প্রপঞ্চে অভিমানী । 

আর প্রান্ত হইতেছেন তিনি যিনি নুষুপ্তিতে সর্ব বিশেষকে লয় করিয়া 
নির্ব্িশেষ এবং অব্যাক্ৃত যিনি তিনি মহাঁপ্রলয্ষে সমস্ত বিশেষকে 
আপনাতে লয় করিয়া নির্বিশেষ । 

আস্ত্পুরুষের দ্বিতীয় পাদের কথা বল! হইতেছে । স্বপ্রাবস্থাই 

ইনার অভিমানের বিষয় বলিয়া ইনি স্বপ্র স্থান। এই সময়ে ইনি 
অন্তল্লীন বাহ্যবিষয় সংস্কার সমূহকে অস্তরেন্দ্িয় মন দ্বারা অনুভব করেন 
বলিয়া অন্তঃপ্রজ্ঞ। এই আম্মপুরুষ স্বপ্রাবস্থার় বাসনাময় বিশ্ব রচনা 

করেন এবং স্বপ্রাবস্থায় বাহ্ ইন্দড্রির় সকল যে মনোলীন হয় সেই মন 
স্বারা ভাবনাঁময় বিশ্ব অনুভব করেন বলিয়া জাগ্রদাভিমানী বিশ্ব দেবের 

মত এই স্প্রাভিমানী তৈজস দেবও সপ্তাঙ্গ এবং একোনবিংশতি মুখ। 
ইনি, সংস্কার রূপে যে সুল্মস বিষয় সকল মনে থাকে তাহারই উপলব্ধি 
করেন বলিঞণ। প্রবিবিস্তৃভুক্। জাগ্রদ্রভিমানী বিশ্বরূপ পুরুষ বলিয়। 



6৬ বিরিচজোছর। 

যেমন ন তাহাকে বৈশ্বীনর না হয় সেইরূপ কহাভিনানী তেজ রর 

অন্তঃকরণে লীন বলিম়্। তাহাকে তৈজস পুরুষ বলে । 

স্বপ্পো নাম জাগরিতসংস্কারজন্য প্রত্যপ্ন; সবিষয়ঃ স্বপ্রঃ। জাগরণ 

অবস্থার যে সংস্কার তজ্জন্ত সবিষয় যে জ্ঞানাবস্থা তাহার নাম স্বপ্ন । 

জাগ্রত স্থূল শরীরাভিমানী বিশ্ব আর স্বপ্ন সুক্ম শরীরাভিমানী তৈজস। 

জাগ্রত কালে প্রজ্ঞা বা! বুদ্ধি, তিন প্রকারের সংস্কারকে মনে পুরিরা 

রাখে। (১) প্রজ্ঞা ঝ। বুদ্ধি অনেক প্রকার চেষ্টা যুক্ত । (২) এই 

চেষ্টা ও তৎকার্যযগুলি মানস ব্যাপার হইলেও বাহিরের বিষয় লইয়াই 

হয়--ইহারা বাহাবিষয়ের সঙ্গে মিলিত, বাহ্ বিষয় ইহারা সর্বদা 

ছু'ইয়া থাকে । (৩) এই সমস্ত মনঃস্পন্দন মাত্র। এই ভিন্ন প্রকারের 

-স্কার ছ্বারা মন পুর্ণ থাকে। এই সমস্ত সংস্কারযুক্ত মন চিত্রপটের 

মত। অনেক প্রকার চিত্র দ্বার পুর্ণ পটকে বেদন চিত্র মতই দেখা 
যায়, সেইরূপ মনটা সংস্কারূপেই ভাসে । এখন দেখ জাগ্রথকালে 

বাসনাধুক্ত যে মন তাহ স্বপ্রকালে জাগ্রৎ মত ভাসে, যেমন চিত্র দ্বারা 
্ চিত্রপট, চিত্রবৎ ভাসে সেইরূপ। তবেই হইল জাগ্রৎ সংস্কারযুক্ত 

স্বপ্নকালেও জাগ্রৎবৎ ভাসে। শুধু সংস্কারই ভাসে--পটটার 

কোন অপেক্ষা থাকে না। ইহা! অবিদ্ভা কাম কর্ম হইতে প্রেরণা প্রাপ্ত 

হইয়াই জাগ্রতবৎ ভাসে । ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিও এই কথা বলেন। প্ন্সহ্ৰ 
ভ্রীব্বত্য ব্ীত্রনী লালালঘাায়” ইতি এই জাগ্রতদেব সর্ব- 
সম্পত্তিবান। তাহার সমস্ত বাসনা! লইয়া! তিনি স্বপ্ন দেখেন অর্থাৎ ভাবনা 

প্রধান স্বপ্ন অন্ুুভব। করেন। আধর্বণ শ্রুতি বলেন মনরূপ দেবতা 

স্বপ্নরকালে সমস্তই একীভূত দেখেন। স্বপ্নকালে এই মনাখ্য দেবতা আপন 

মহিমা অনুভব করেন । বিশ্বপুরুষের প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় জন্য কিন্তু তৈজস পুরুষের 

প্রজ্ঞা মনজন্ত । এজন্য হইল অস্তঃপ্রজ্ঞ | ইন্দ্রিয় অপেক্ষ1! মনটি অস্তঃ- 
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নব্ স্বন্তমম্ ॥ ্স্বমন্তান হলীনূন: দক্সানঘ্ল ঘবালন্হলযী 

স্লানন্হম্ুক্ ্বনীমুন্থ: সাক্সক্বুনীঘ: দার: ॥ & | 
পপ পপ লাস 

স্থিত। ন্বপ্রাবস্থায় প্রজ্ঞা মানস বাসনাময় হয় বলিয়! তিনি অস্তঃপ্রজ্ঞ। 

শব্দাদি বিষয় সম্পর্ক রহিত কেবল প্রকাশময় প্রজ্ঞারই তিনি অনুভব কর্তা 

বলিয়া তিনি তৈজস। বিশ্বপুরুষের প্রজ্ঞা বিষয় সহিত বলিয়া যিনি স্থুল- 

ভূক আর তৈজস পুরুষের প্রজ্ঞা বিষয় সম্বন্ধ রহিত কেবল বাসনা মাত্ররূপা 
বলিয়া তৈজসপুরুষ হুম্ষভৃকৃ। 

যে কালে ঝ! যেস্থানে স্ৃপ্তপুরুষ কোন কাম বা ভোগ্য বস্তর কামনা 

করে না, কোন প্রকার স্বপ্ন বা ুক্সংস্কার দেখেন ন! সেটি সুযুণ্তি কাল। 
এটি কোন্ অবস্থ! যে অবস্থায় কোন স্থুল ভোগ্যবস্তর কামন! থাকে না 

আবার কোন হুক্ষম ংস্কারেরও স্বপ্ন থাকে না? এইটির নাম নুযুপ্ত স্থান। 

স্থল বিষয়ের দর্শনের প্রবৃত্তি থাকে জাগ্রৎ অবস্থায়; এ অবস্থায় তত্বদর্শন 

হয় না। আর স্থুল বিষয় দর্শনের জ্ঞান হতে ভিন্ন যে দর্শন জ্ঞান সে 

৷ কেবল বাসনা মাত্র বলিয়া তাহাকে বলে আদর্শন (অজ্ঞান )। এই 
(বাসনাময় বৃত্তি যেখানে তাহা হইল স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে বলে অবর্শন 
বৃত্তি। এখানেও তত্দর্শন হয় নাঁ। দর্শন (জ্ঞান) আর অনদর্শন 

(অজ্ঞান ) এই ছুই বৃত্তি বিশিষ্ট জাগ্রৎ আর স্বপ্ন অবস্থা সুযুপ্তিকাঁলের 
তত্ব অবৌধরূপ গাঢ় নিদ্রার তুল্য। জাগরণ কালে স্থূল জগৎ দর্শন বৃত্তি 
একটি থাকে, আর স্বপ্রকালে স্থুল জগৎ আদর্শনবৃত্তি অথবা স্থুল জগতকে 

অন্তরূপে দর্শন বৃত্তি অথবা অন্যথ| দর্শনাত্মক সুক্মসংস্কার ব৷ বাসনারূপ 

দর্শন বৃত্তি থাকে । কিন্তু স্ুযুস্তি কালে জাগ্রতের স্তায় স্থুল দর্শন ও 

জন্য ভোগম্পৃহাও যেমন থাকে না সেইরূপ এ কালে অন্তথ! দর্শনাত্বক 

এজ ০০ 
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স্বপ্ন দর্শনও থাকে না। সেই জন্য বলা হইল পুরুষ এই নুষুপ্তিকালে 
কোন বিষয় ভোগ ইচ্ছা করেন না এবং কোন বাঁসনাও তুলেন না। 
নুযুণ্তি অবস্থাই ইহার স্থান-__অর্থাৎ এই অবস্থায় ইনি অধিষ্ঠান করেন 
বলিয়া বলা হইল ইনি স্থযুপ্তি স্থান। স্থান ছয় প্রবিতক্তং মনঃস্পন্দিতং দ্বৈত- 
জাতম্। তথাব্বপাপরিত্যাগেন অবিবেকাপন্নং নৈশতমোগ্রস্তমিবাহঃ সপ্র- 

পঞ্চকং একীভূতমিত্যুচ্যতে | ইনি এই সময়ে একীভূত । সুযুস্তিতে বিশ্বপ্র- 
পঞ্চের বস্ত সমূহের পৃথক্ পৃথথকৃ বোধ থাকে না। কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইলে 

নানা আকার বিশিষ্ট বস্ত সমূহ ষেন একাকারে প্রতীত হয় সেইরূপ অজ্ঞান 

তমোগ্রস্ত হওয়ায় দ্বৈতভাব থাকে না; নাঁনাপ্রকার বস্তুর নানা প্রকারত্ব 

থাকে না। সমস্তই একীভূত হয় বলিয়া প্রাজ্ঞপুরুষকে একীভূত বল! 

যায়। জাগ্রতে যেমন দ্বৈত থাকে--দ্রষ্টা ও দৃশ্ত থাকে স্বপ্নেও দেইরূপ 
দ্বৈত থাকে । এই ছুই কালে মনঃস্পন্দন গাঁকে বলিয়াই দ্বৈত থাকে। 

জাগ্রৎ ও স্বপ্রকালে বিভক্ত মে মনঃস্পন্দন তাহাই এই সমস্ত ছৈতজাত । 
কিন্তু স্ুযুপ্তিতে দ্বৈত থাকে না। অন্ধকার যেমন দিবসের বন্ুপ্রকারের 
বস্ত সমূহকে আচ্ছাদন করিয়া একভাবে পরিণত করে, অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্ত 
প্রপঞ্চ যেমন এক অন্ধকারে আবৃত হইফ্জা একীভূত হইয়া যায় সেইরূপ 
ুষুক্তিকালে পুরুষের মনঃকল্পিত সপ্রপঞ্চ দ্বৈতজাত একীভূতরূপে প্রতীয়- 
মান হয়। বিশ্বের সমস্ত বস্ত তখন নিজ নিজ রূপ পরিত্যাগ না করিয়াও 

এক ভাবে এক আচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। পুরুষের যে বুদ্ধি দ্বারা 

বস্তু সকল নানারূপে প্রতিভাত হইত সেই বুদ্ধি, সেই ভেদবুদ্ধি তখন 
বিপর্ধ্যয় প্রাপ্ত হয়। এই কারণে সুষুপ্তিকে একীভূত বলা হইল। এই 

অবস্থাক্ ইনি প্রজ্ঞানঘন। বনু প্রকারের জ্ঞান এই অবস্থাতে ঘন হই 
বা মিশ্রিত হইয়া! একাকার ধারণ করে বলিয়া ইনি প্রজ্ঞানঘন। স্বপ্ন 
ও জাগ্রতের মনঃম্পন্দন জনিত ভিন্ন তিন্ন জ্ঞান সমূহ ঘনীভূত হইয়! এক 
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মূঢ় অবস্থা আনয়ন করে। এই অবস্থা অবিবেক পূর্ণ বলিয়া বলা হইল 
প্রজ্ঞানঘন। যেমন রাত্রিকালে নৈশতম দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন হয় বলিয়া 

বস্ত সকলের পৃথক্ পৃথক্ ভাগ লক্ষিত হয় না, বস্ত সকলের জাতি গুণ 

ক্রিয়া! পৃথক্ পৃথক ভাবে লক্ষিত হয় না-_অন্ধকার, বস্তু সকলকে ঘন 

করিয়া এক করে, সেইরূপ এখানেও এক অবিবেক দ্বারা সকল জ্ঞান 
আচ্ছন্ন হয় বলিয়া ইনি প্রজ্ঞানঘন। ইনি আনন্দময়--আননন্বরূপ 

নহেন। মনসেো! বিষায়-বিষষ্যাকার স্পন্দনায়াসছুঃখাঁভাবাং আনন্দময়ঃ 

আনন্দপ্রায়ঃ | নানন্দ এব অনাত্যস্তিকত্বাৎ । 

মনই বিষয় আকারে ও বিষরী আকারে স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দনেও 
আয়াস থাকে বলিয়া ছুঃখও থাকে। স্ুযুণ্তিতে কোন স্পন্দন নাই-_ 
কোন আফ্লাস নাই-_বিষয় অনুভবের কোন ক্লেশ কোন চেষ্টা নাই বলিয়া 
সমস্ত ছুঃখের অভাব এখানে । এই জন্য এই অবস্থায় পূরুষ আনন্দময়। 
নিরায়াস বলিয়৷ অছুঃখী মত। অন্তরূপে বল! হউক । মনের কোনরূপ 
স্কুরণ যেখানে আছে সেখানে শ্রম আছেই । যেখানে শ্রম সেথানে ছুঃখ। 
সবধুপ্তিতে কোন স্ফুরণ নাই-কোন শ্রম নাই__কোন ছুঃখও নাই। 
এখানে ছুঃখের সকল প্রকার অভাব বলিয়াই পুরুষ আনন্দময় | এই 
অবস্থায় প্রচুর আনন্দ থাকে সত্য-কিস্তু এই আনন স্থায়ী হয় না। 
ছুঃখ না থাকায় যে আনন্দ তাহা অবিনাশী আনন্দ নহে। ইহা নাশবান্ 
বলিয়া এই আনন্দ স্বরূপানন্দ নহে। ইহা! আনন্দ প্রায়। 

ইনি আনন্দভূক্--আনন্দের ভোক্তা । নিরায়াস হইপ্ন থাঁকিলে-- 
যাওয়া আসার পরিশ্রম শূন্য হইয় স্থির শাস্তভাবে অবস্থান করিলে লোকে 
যেমন সুখভোগ করে সেইরূপ এই চৈতন্পুরুষ এই কালে সম্পূর্ণ শ্রম 
রহিত স্থিতিকে আপনাতে অনুভব করেন বলিয়৷ ইনি আনন্দভুক্। 
শ্রতিও বলেন হুলীওহ্য মহল ক্মালন্হ: । ইহাই ইহার পরম আনন্দ । 



৪৪ বিচার-চন্দ্রোদয় 

হম বলক্ৰৰ হম বতক্স হমী$ন্লঘাজ্ষন শ্রীনি: ব্ক্হ্য 
দলনাচেথী দি লুলালাম্ ॥ ই ॥ 

ইনি চেতোমুখ। সুষুদ্তিতে চিত্তের বাহিরে আসিবার দ্বার বন্ধ হওয়ায় 

কিঞ্চিৎ স্বরূপানন্দের যে স্ফুরণ তাহাই হইল চেতঃ। ইহাই হইল বোধ- 
রূপ চিত্ত। এই অবস্থায় আত্মস্বরূপের বিস্থৃতিরূপ অজ্ঞানাবরণ থাকিলেও 

অন্ত সমস্ত আবরণ লয় হয় বলিয়! কিঞ্চিৎ স্বরূপানন্দ স্ফুরণ হয়। এই 
বোধরূপ মুখ বা ভোগদ্বার ধাহার তিনিই চেতোমুখ। 

বোধ লক্ষণং বা চেতে দ্বারং মুখমস্ত স্বপ্রাগ্ভাগমনং প্রতীতি চেতোমুখঃ | 

ইনি: প্রাজ্ঞ পুরুষ। ন্ুযুপ্তিকালে সমস্ত বিষয়জ্ঞান বিণয়প্রাপ্ত হয় 
তজ্জন্ত স্বরূপজ্ঞান অধিক হয়। দৃশ্যদর্শন জ্ঞান না থাকিলেই স্বরূপজ্ঞান 

হইবেই। স্থযুপ্তিকালে প্রপঞ্চজ্ঞান কিছুই থাকে না। আর বাসনাও 

কোন প্রকার থাকে না। তবে থাকে কি? থাকে স্বরূপ জ্ঞানের 

আভাষ। পূর্ণ মাত্রায় স্বরূপজ্ঞান থাকে না। কারণ আত্মবিস্থৃতিকূপ 

একটি অজ্ঞান আবরণ তখনও থাকে । তাহা! হইলেও প্রকৃষ্টর্ূপে বিষয় 
অনৃষ্ট যে স্বরূপ জ্ঞান বা নিরুপাধি জ্ঞান তাহা এই পুরুষের অধিক বলিয়! 

তিনি প্রাজ্ঞ পুরুষ। প্রজ্ঞপ্ডিমাত্রমস্তৈৰ অসাধারণং রূপমিতি প্রীজ্ঞঃ। 

ইতরয়োর্বিশিষ্টমপি বিজ্ঞানমন্তীতি। জ্ঞেয় বস্তর যখন অভাব হয় তখন 

চেতন পুরুষ সমস্ত বিশেষণ রহিত হয়েন। এইটি নির্বিশেষ অবস্থা । 

এই অবস্থার প্রাপ্তি স্থুযুন্তিতে অধিক হয় বলিয়া সুপ্ত পুরুষকে প্রাজ্ঞ 

বলে। 
সর্ব বলিয়। যখন কিছু না থাকে তখন যিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধপ্বরূপ 

আপনি আপনি সেই পুরুষই আবার সর্ব জাগিলে সর্বেশ্বর; সমস্ত দেবতার 
সহিত এই কর্ম-জগতের ঈশ্বর শাসনকর্তী । সমস্ত ভূত স্থষ্ট হইলে ইনিই 



বিচার-চজ্জোদয। ৪৫ 
ছি পি ভে ও কা পি অপলা্টিসসিএলি  প উ লা এন ২৮ পাটি লাল ওত লি লি ৭ ৯ পিপিপি তাছ ত সি লাস, র্ 

লান্লা ক্স ল বসি নীমহলাদন্্ ল ন দক্লালঘন ল দত্ত 
নাদক্সম্। 

সভেলজ্মনন্বাজ্রলনাক্সালজন্ববষলিক্যলচ্ঘঘহজ্যনন্জাা- 
মন্সঘষাৰ দমত্বীঘয়ম মান্লী মিলন ভনৃঘ্ধ লন্মন্লী। ভব 
ক্সালা। ঘ জিক্যঃ ॥ ও | 

-সাসপস উপ শীল ০০ | সপ আপস পাশ ৮ পেত পেশি 5 ৪, / পা পেপাল পপ? ৯৯৭ পপ পপসষ পপ ৮ পপ ত ০াপাল (৮ রাশি ১০ কপপাশাপপীশিত  শশিপীশি 9 পাপী 

সর্বজ্ঞ ; সকলের অন্তরে থাকিয়! ইনিই সকলের প্রেরক বলিয়া অন্তর্যামী । 

এবং যেহেতু ইনিই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও লয় স্থান সেই জন্য ইনিই 
সর্ব জগতের কারণ । 

স্বরূপে ইনিই অন্তঃপ্রজ্ঞ বা তৈজস হইতেও ভিন্ন--ইনি স্বপ্নীভিমানী 

নহেন। ইনি বহিঃপ্রজ্ঞ হইতেও ভিন্ন - ইনি জাগ্রদভিমাঁনও করেন না। 

ইনি উভয়তঃ প্রাজ্ঞ হইতেও ভিন্ন_স্বপ্ন ও ভ্ঞাগ্রতের সন্ধ্যবস্থা হইতেও 

ভিন্ন। স্বপ্ন ও জাগ্রত এই উভয়ের অধিষ্ঠাত৷ এককালে, তাহাঁও নহেন। 

এই তুরীয়প্রভু ! প্রজ্ঞানঘন নহেন অর্থাৎ স্ুযুপ্তির অধিষ্ঠাতা হইতে 
ভিন্ন। তিনি প্রজ্ঞও নহেন অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হইতেও ভিন্ন । তিনি অগ্রজ্ঞও 

নহেন-_ অজ্ঞান রূগও নহেন। ব্রন্মে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুপ্তি ভ্রম মাত্র-- 

অথচ তিনি মায় দ্বার নিত্য এই তিন অবস্থা লইয়! খেল! করেন। 

তিনি সমস্ত হওয়াও সমস্ত হইতে পৃথক্। 

ইনি অনৃষ্ট--ইহার কোন বিশেষণ নাই ইন্দ্রিয় দেখিবে কি, ইনি 

অব্যবহার্ধ্য-_ব্যবহারের অযোগ্য । ইনি অগ্রাহা--কর্মেন্রিয় বারা ইহাকে 

গ্রহণ করা যায় না। ইনি অলক্ষণ--কোন অনুমানের দ্বার ইহাকে 

লক্ষ্য করা! যার না। ইনি অচি্ত্য-_ইহার স্বরূপের চিন্তা হয় না 

স্বরূপে স্থিতি হয়। ইনি অব্যপদেশ্ত--ইনি শব্ধ বাচা নহেন--শব দ্বারা 



৪৬ বিচার-চঞ্ঞোরয়। | 

ন্সাঁ বরন ॥ সহি: মা ॥ ঘহমভুষট ॥ 

বন্বব্বস্বীসা ঘৃদন: অন্তান্য: বত্তান্। 

ঘ লুলি নিহ্বনী ভ্রভ্াঃজ্যনিষ্তহুম্াকন্ ॥ €॥ 
স্বহম হন বন্দ অন্ন অন্থ লাজ্যন্। 
ভনাস্তনলব্ঘয়ানী অহললালিহীত্বলি ॥ ২ ॥ 

পপ স্পেস পাপ াাাাপপােশিপা পপাাসপপাপাাপাপপীপাাস্পিীস এ রি পাশাপাশি ০ » পপীপ পাপী লা 

ইহাকে নির্দেশ করা যায় না। ইনি একাত্মপ্রত্যরসার--জাগ্রৎ স্বপ্ন 

সুযুপ্তিতে ইনি একই চৈতন্তস্বরূপ আত্মা এই নিশ্চয় প্রত্যরলভ্য। ইনি 
প্রপঞ্চেপশম-_জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুপ্তিরূপ প্রপঞ্চ উপাধি রহিত। ইনি শান্ত 

রাগছেষাদি শুন্য । ইনি শিব-_মঙ্গলম্বরূপ নিত্য শুদ্ধ। ইনি অদ্বৈত-_ 

ইনি নির্বিশেষ আপনি আপনি । ইনি চতুর্থ-_পাঁদত্রয় হইতেও ভিন্ন। 
সেই উপাধি রহিত তৃতীয়ই আত্ম। ইহাকেই জানিতে হইবে। ইহাকে 

জানাই ইনি হইয়৷ পরমানন্দে স্থিতি । 

১। শ্রুতি যে অব্যক্ত মহৎ ইত্যাদি হইতে ভিন্ন চেতন পুরুষ সম্বন্ধে 

বলেন প্ুসালৰ ন্দিত্ভ্িন্,”_-যে পুরুষের অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ 

কিছুই নাই সেই পুরুষ অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য পদবিশিষ্ট। 

[ সব্ধ প্রাণির চৈতন্যের সমষ্টিরূপ তিনি--এই জন্য অসংখ্য প্রাণি দেহে 

যে অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য পদ আছে, সেই সকল, সেই 

. সর্ধপ্রাণির অন্তঃপ্রবি্ট সমষ্টি চৈতন্য পুরুষেরই মস্তক, চক্ষু, পদ ]। 

সেই পুরুষ “ভূমিং” ব্রহ্মাওড গোলকরূপা তৃমিকে “বিশ্বতঃ সর্ধবতে! 

বৃত্বা পরিঝেষ্ট্য” সর্ববতোভাবে পরিবেষ্টন করিয়ু] “দশাঙ্কুলং অতি অতিক্রম্য” 
দশাহুল পরিমিত দেশ অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। [দশদিক যাহার 



টা চক্দ্রোদর | ৪৭ 
ছিলি আলি তি পানি লা ৮৯ ছি নিত তি শীত ৬ লি রী সপ সস এটিকে আসত সি পাস সপ স্টিল চস হি টি পিপল, 

অঙ্গুলি তি তিনি দাবরব বন্ধ, তির পরিণতা মায়া । চেতনপুরুষ বরন্গাণ্ডের 

বাহিরেও অবস্থিত। চেতনপুরুষ ব্রন্গাও ব্যাপিয়।৷ থাকিয়াও ব্রহ্মাণ্ডের 

পরিমাণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও রহিয়াছেন। নাভির 

উদ্ধে দশ অস্গুল অতিক্রম করিলেই হৃদপঘ্র। এই: হৃদ্পল্ম কণিকার 

উপরে যে জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ তিনি নাভির উর্ধ দশাঙ্থুল অতিক্রম করিয়া 

হৃদয়ে অবস্থিত। পন্সতৃম্ভলান: ভ্বন্মী$ল্লহাল্লা বা জলালা 
স্লহ্ম ঘল্লিনিষ্:” অস্ৃষ্ঠমাত্র পুরুষই অন্তরাত্ম। । মহাকাশই যেমন 

ঘটাকাশরূপে প্রকাশিত হয়েন সেইরূপ সেই উত্তম পুরুষই সর্বদ। লোকের 
হৃদয়ে সনিবিষ্ট আছেন ইনিই হিরণ্যগর্ভ, ইনিই জগদীশ্বর, ইনিই অন্তর্ধ্যামী, 

ইনিই বিঝু। “নহ নিষ্য্ন্বিঅ্দন লঘ্ালিভী দহ বননুত্তনন্য- 
নাঁস্ভং” । এই বিষুুই ভূমি আকাশ স্বগ্গাত্মক জগতকে পদের দ্বারা 
আক্রমণ করিয়া রহিয়াছেন। বিষ্র পদের সম্বন্ধ হেতু এই ভূমিও অত্যন্ত 
শুদ্ধ ইত্যাদি।] 

২। “ইং সর্বং পুরুষ এব” এই সমস্ত সেই পুরুষই । যত যত জগৎ 

পূর্বে হইয়। গিয়াছে এবং যত যত জগৎ ভবিষ্যতে হইবে তাহাও এই 

পুরুষই নিশ্চয়। এই কর্পে বর্তমান প্রাণি দেহ সমস্ত যেমন এই পুরুষের 
অবয়ব সেইরূপ অতীত আগামী কল্পের প্রাণিদেহও তাহার অবয়ব। 
উত” অপিচ এই পুক্ুষই “অমৃতত্বস্ত ঈশানঃ* অমৃতের স্বামী-_অমর 
করিবার কর্তা--একমাত্র মোক্ষদণাতা । কর্মফল ভোগ ন1 করিলে জীবের 
মুক্তি হইতে পারে না। সেই জন্ত এই পুরুষই প্রাণিদিগের ভোগ্য 
অন্নকে নিমিত্ত মাত্র করিয়। আপনার অব্যক্ত কারণাবস্থা অতিক্রম পূর্ববক 

এই পরিরৃশ্তমান জগদাবস্থা স্বীকার করিয়াছেন। যদ্ যন্মাৎ কারণাৎ 
অগ্নেন প্রাণিনামন্সেন ভোগ্যেন নিমিত্তেন অতিরোহতি “অতিশয়েন জন্ম 
লিভতে” স্বকায়াং কারণাবস্থামতিক্রম্য গদাবস্থাং প্রাপ্মোতি । 



৪৮ বিচার-চন্দ্রোদয় 

হনাম্বালভ্ৰ লক্কিলাওলী জ্লামাম সনদ: | 

আাহী$ক্ৰ নিঃক্রালুলালি লিনাহ্ত্বান্থন তিন্নি ॥ই॥ 

৩। “এতাবান্ সর্বোহপ্যন্ত পুরুষস্ত মহিস1” অতীত অনাগত বর্তমান 

জগৎ-_অনুভূত অনুমিত অনুস্রত যাহা কিছু-__এই সমস্তই এই পুরুষের 

মহিমা বিভূতি ইহার সামর্থ্াবিশেষ। জগৎ সমস্তই যে ইহার বাস্তবরূপ 

তাহা নহে। এই চেতনপুরুষ এক অংশে জগৎপুরে বাস করেন বটে-__ 

কিন্তু জগৎ তাহার মায়িকরূপ মাত্র । “অতে! মহিষ্নোপি জ্যায়ানতিশয়েনা- 

ধিক” এইক্প মহিমান্বিত হইলেও এই পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণব্হ্ম তদপেক্ষা ও 

অতিশয় অধিক। অস্ত পুরুষন্ত বিশ্বা সর্বাণি ভূতানি পাদশ্চতুর্থাংশঃ। 

বিশ্বের কালত্রয়ভূত প্রাণিজাত এই পুরুষের এক চতুর্থাংশ । এই পুরুষের 
অবশিষ্ট নির্বিকার ত্রিপাদ স্বরূপাবস্থায় অমৃত-_মরণ রহিত থাকিয়া 

“অন্ত পুরুষস্তাবশিষ্টং ত্রিপাৎ স্বরূপং অমৃতং সং দ্দিবি বাবতিষ্ঠত” স্োতি- 

নাত্মক ভাবে স্বপ্রকাঁশ স্বরূপে অবস্থিত। সেই অমৃতাত্মবিষয়ক পাদত্রয় 

স্বপ্রকাশভাবে অবস্থিত। ইহ সত্য যে সতা জ্ঞান অনন্ত পরব্রদ্ষের যখন 

ইয়ত্বা হইতেই পারে না তখন তিনি চতুষ্পাদ এইরূপ বলাই যায় না তথাপি 

এই জগত পূর্ণব্রন্মের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ইহা! বুঝাইবার জন্তই পাদাদি বলা 
হইয়াছে মাত্র। 
পঞ্চদ্লী বলেন__“নিরংশেইপ্যংশমারোপ্য ক্ৃৎস্নেহংশে বেত্তি পৃচ্ছতঃ । 

ত্ভাষয়োত্তরং ব্রুতে শ্রুতি: শ্রোতুহিতৈষিণী ৷ 

ব্রহ্ম নিরংশ হইলেও শিষ্য বুঝিবার জন্ত সেই ব্রন্মে অংশের আরোগ 
করিয়া অংশাংশি ভাবে প্রশ্ন করেন। শ্রোতার হিতের জন্য শ্রতিও 

শিষ্যের ভাষাতেই অংশাংশি ভাবেই উর্তর দিয়! থাকেন। 'ফলে ইহা 
দ্বার! ব্রন্মের অংশতাব পিদ্ধ হয় না। 



বিচার-চন্ডোদয়। ৪৯ 

লিঘানৃত্ব ভইন্ ঘ্বব্গ: াভীওত্ত্বা লন দ্বন: । 
ননী নিত্বভ্ আনঙ্গালমল্ ঘাষলালমন ক্সলি | ৪ ॥ 

নজ্মান্িহাভজামন নিহালী ব্মঘি দুক্ম: | 
এপ শ শী এ পিপিপি পাশ 

৪। প্ত্রিপাৎ পুরুষ” ব্রিপাদ্ পুরুষ, অজ্ঞানের কার্ধ্য যে এই ব্রঙ্ষাও 

তাহার বহির্ভূত-_ত্রৈগুণ্যদৌষ অক্পৃষ্ট সংসারম্পর্শ রহিত--ইনি আপনি 
আপনি ভাবে “উর্ধ উদৈৎ উৎকর্ষেণ স্থিতবান্” উৎকর্ষ ভাবে অবস্থিত । 
পূর্ণ এই পুরুষের একপাদ মাত্র মায়াতে পুনঃ পুনঃ আসিতেছেন। ইহাই 

কুষ্টিসংহার ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ আসিতেছেন। পরমাত্মার লেশমাত্র লইয়াই 
এই অনন্তকোটি বঙ্গাণ্ড। গীতা বলিতেছেন “বিষ্ণভ্যাহমিদং কৃৎমমে- 

কাংশেন স্থিতো জগৎ” । “ততো মারায়ামাগত্যানস্তরং” পরে এই পুরুষই 

মারাতে আসিবার পর মারা দ্বারাই *বিঘ্ষঙ্” দেব তির্যাগারদিরূপে বিবিধ 

হইয়া “ব্যক্রামত» ব্যাপ্তবান্। ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। কিং কৃত্বা ? শাসনান- 
শনে অভি। অভিলক্ষ্য সাশনং ভোজনাদি ব্যবহারোপেতং চেতনং 

প্রাণিজাতম্। অনশনং তদ্রহিতমচেতনং গিরিনগ্যাঁদিকম্ তছুভয়ং যথা 

স্তাৎ তথা স্বস্ধমেব বিবিধোভূত্বা ব্যাপ্তবানিত্যর্থঃ। ব্যবহারধুক্ত চেতন 

প্রাণিজাত এবং চেতনাশূন্ত গিরিনগ্াদি অচেতন সমস্ত তিনিই হইয়াছেন 

ও তাহাদিগকে ব্যাপিয়। আছেন। সর্ব শাস্ত্র বলিতেছেন জগৎ মায়াময় 

বলিয়া মিথা| । প্যত্, দৃষ্টিপথংপ্রাপ্তং তন্মাযৈব” পাঃ যো সুঃ ভাষ্য। আবার 
নারদ পঞ্চরাত্র ১ম পটলে 

অয়ং প্রপঞ্চে মিখ্যেব সত্য ব্রহ্ধাহমদ্বয়ং | 

তত্র প্রমাণং বেদান্তাঃ গুরুঃ স্বানুভবস্তথা ॥ 

৫। পবিঘঙ. ব্যক্রামৎ” মায় দ্বারা ব্রহ্ম যেন 'খণ্মত হইয়া দেব 
তি্যাদিরূপে বিবিধ হইয্বা আপনিই চেতন অচেতন ভাবে বিবিধ হইয়া 

৪ 

পপ শীশীশীপীপীতি 



৫০ বিচাক্ চক্জরদস়। 
হণ আট উত্তাপ তা সির ্ির 

সি সা অপি টাল কত ভর ৪ জ০০ জিপি রিল ক 

বলানী ন্মবিত্যন মিম: ॥ ॥ & ॥ 
স্পা পপ পাপা শপাপপপস শত শা পপ পাপী িশশাশিস ০৯ 

সকলকে ব্যাপিয়া রহিলেন-_চতুর্থ মনত এই যাহা বলা হইয়াছে পঞ্চম 

মন্ত্রে তাহাই বিস্তার করিয়া! বলিতেছেন। 

তস্মাৎ আদিপুরুষাৎ বিরাড়্ ব্রহ্গাগুদেহোইজায়তোৎপন্নঃ। সেই 

আদি পুরুষ, মায়াবী পুরুষ হইতে ব্রহ্মাগদেহ উৎপন্ন হইল। বিবিধানি 

রাজন্তে বন্তত্তাত্রেতি বিরাটু। যাহাতে বিবিধ বস্তু বিরাজ করে তাহাই 
বিরাট । “বিরাজে অধি” বিরাড় দেহের উপরে সেই দেহ অধিকার 

করিয়া সেই দেহে অভিমান করিয়া কোন পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন । 

সেই পুরুষ স্বকীয় মায়াদারা ব্রহ্মাওরূপ বিরাড়দেহ স্থষ্টি করিয়া তাহাতে 

জীবরূপে প্রবেশ করিলেন, করিয় ব্রহ্গাগডাঁভিমাঁনী দেবতার আত্মা যে 

আদিজীব তাহা হইলেন । শ্রুতি অন্যত্র বলিতেছেন * বা হন মুলালী- 
ন্চিযালি নিহাল ত্বনা: জীঘান্ব ভ্তপ্ঘ। দলিহান্ুুভী বুকুহুত 
মনস্বাহলাহ্তী লাবাতনীলি” | 

স জাতো৷ বিরাট্পুরুযোইত্যরিচ্যত অতিরিক্তোহভূৎ দেবতিরয্যঙ্ 
মনুষ্যাদির্ূপোহভূৎ। সেই বিরাটপুরুষ জন্মিয়া দেবতির্যক্ মনুব্যাদি 
অতিরিক্তরূপ প্রাপ্ত হইলেন। পশ্চাৎ দেবাদ্দি জীবভাবাদৃর্ধং ভূমিং 
সসর্জেতি শেষঃ। দেবাদি জীবভাব গ্রহণের পরে তিনি ভূমি স্থষ্টি করি- 

লেন। অর্থাৎ রস রক্ত মাংস অস্থি মজ্জ! শুক্র এবং ওজ এই সপ্তপ্রফার 

শরীরের উপাদান ধাতু স্ষ্টি করিলেন। অথ ভূমেঃ স্ষ্টেরনস্তরং তেষাং 
জীবানাং পুরঃ সসর্জ। পূর্য্যস্তে সপ্তভিধণতুভিরিতি পুরুঃ শরীরাণি। তৎ- 
পশ্চাঁৎ সপ্তধাতু দ্বারা পুর বা! জীব শরীর সকল স্থজন করিলেন। 

দেব তির্ধ্যক্ মনুষ্যাদি জীব স্যষ্ট হইল এবং দেব তির্য্যগাঁদি শরীরও 

স্ষ্ট হইল। তখন জীবগণ আপন আপন কম্ানুসারে আপন আপন 



বিচারচক্োদয | ৫১ 

ঘা মন রন ॥ হি মা ॥ ক্ষত বিনা ।এগএং। | 

নিক্বনম্বস্বৃকন নিচ্বলীলুব্বী বিহ্কলী লাস্ৃল নিজ্ক্লব্সান্ | 

্ বা হানুনা ঘমলি ঘ দনলহ্যানামুমী অলমন্ ইন্ন হজ: ॥ 

ভোগ্য শরীরে আসির1 প্রবেশ করিল । ছান্দোগ্যক্রতি ষ্ঠ প্রপাঠকে 

বলেন ল লুস্ক নামী আা ধিক্বী না শ্রজ্জী আা নহান্থী া জীতী লা 

মলভী না ভুক্বী মা লতব্জী লা অভুযক লন্বন্নি লা মবন্লি। 
ভাষ্যকার ব্যাখ্যাতে বলেন “্যদ্ যদ্ পূর্বমিহলোকে ভবস্তি সন্বভূবুঃ তেব 

পুনরাগত্য ভবন্তি। যুগসহস্রকোট্যন্তরিতা অপি সংসারিণো জন্তোঃ যা 

পুরাভাবিতা৷ বাসন। সন নশ্ততি ইত্যর্থঃ | বাসন। ক্ষয় ভিন্ন যে জীব 

যেমন থাকে সে সেইরূপ হইয়াই জন্মে। সহ কোটি যুগের পরেও তাহাই 
থাকিবে । বাসনাক্ষর, মনোনাশ, তত্বীভ্যাস ধিনি করিবেন সেই সাধকই 

জ্ঞান লীভ করিয়। বাসনানিগড় হইতে মুক্ত হইবেন। 

১। কোন সহায় না লইয়৷ বিশ্বত্রষ্টটী একা ভূমির উদ্ধে সপ্তুলোক এবং 

তুমির অধে সপ্তলোক-_-এই উর্ধাধঃ চতুর্দশ ভূবন স্থষ্টি করিলেন-_করিয়া 
লোকযাত্রা বহন সমর্থ বাহুস্থানীয় ধর্মাধন্থ দ্বার জগৎকাধ্য সম্পাদন 

করেন [ সন্ধমতি--ধমতি গত্যর্থঃ সংগচ্ছতে সংযোগং প্রাপ্পোতি--তেন 

সংযোজয়তি সমুৎপাদ্লিত্যর্থঃ ] পতত্রৈঃ পতনশীলৈঃ অনিত্যৈঃ পঞ্চভূতৈশ্চ 

সঙ্গচ্ছতে ধন্ধাধন্মরূপৈনিমিত্ৈঃ পঞ্চভৃতরূপৈরুপাঁদানৈশ্চ সাধনাস্তরং বিনৈব 
সর্বং স্জতীত্যর্থ:। আরও গতিশীল পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা সমস্তই স্যজন 

করেন। 

এই দেবতা বিশ্বতশক্ষুঃ--সনস্তই দেখেন, সমন্তই জানেন বলিয়৷ 

সর্বজ্ঞ ঃ ইনি বিশ্বতোমুখঃ-_মুখের দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয় বলিষ্না ইনি 
সর্ধবক্তা ; ইনি বিশ্বতোবাহুঃ_-ইহাতে তীহার সর্ব সহকারিত্বের সুচনা 
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সা নন্ বল্। সহি: ক্মাঁ। অন্ববতীয মুহ্তব্দ | 
বন্থত্ব লহিল্যলঘিক্রণ ভুদা লন্ভুছ্মনব ভিলানি । 

ভুহান্ স্তভু€ লহিষ্বান্লিজ নব অত্সন্বিিক্টম লিস্থিন যাত্বাযাম্। 
৮ সপাসপপসপী সা পাপ টি পাপা পেস পপ পেত মস 

হইতেছে; ইনি বিশ্বতম্পাৎ__পাদ দ্বার! তাহার সর্ব ব্যাপকত্বের সুচনা 
করা হইল। বিশ্বত্রষ্টী কোন্ উপাদানে জগৎ প্রস্তুত করেন? না তিনি 

মায় ব! প্রকৃতি বা পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা জগৎ গঠন করেন। ধর্ম্মধর্মই 

বিশ্বেশ্বরের বাহু। বাহু দ্বারাই লোকযাত্র নির্বাহ হয় বলিয়া ইহাদ্িগকে 
বাহুরূপে বল! হইয়াছে । 

আমর! এই জগতের স্থপ্টিবৈচিত্র দেখিতেছি । এই জগৎকে গড়িলেন 

কে এবং ইহার ্ৃষ্টিবৈচিত্রই হইল কিব্ধপে ম্বতঃই এই কথা লোকের 

মনে হইতে পারে। কুন্তকার নিজের গৃহে বসিয়া ঘট নির্মীণ করে। 

ঘটের উপাদান হইতেছে মৃত্তিকা আর ঘটের নিমিত্ত হইতেছে ঘট প্রস্তুত 

করিব এই ইচ্ছাযুক্ত কুম্তকার, এবং তাহার মও চক্রাদি উপকরণ । 

সেইরূপ জগদীশ্বর আপনাতে আপনি থাকিয়া মায়াকে বা পরমাণুপুঞ্জকে 
জগতের উপাদান করেন, করিয়! জগৎ গড়েন । আর এই যে সৃষ্টির এত 

এত বৈচিত্র্য ইহার কারণ হইতেছে তীহার মায়াশক্তির বিচিত্রতা । 

সাম্যাবস্থাটি মায়া। বৈষম্যাবস্থায় পরমাণু ব! সত্বরজন্তম গুণের বিচিত্র 
মিশ্রণে শক্তির বিচিত্র বিকাশ হয়। তাহাতেই বিচিত্র কর্ণ হয়। ধর্ণা- 
ধর্মরূপ কর্ণ বৈচিত্রই স্থষ্টি বৈচিত্রের হেতু। 

মুণ্ক-__ 2: | 

এই ব্রহ্ম বৃহৎ, দিব্য, স্বয়ন্প্রভ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এজন্য কেহ তাহার 

রূপ চিন্তা করিতে পারে না! বলিয়া তিনি অচিস্ত্যরপ। সুল্ম আকাশাদি 

অপেক্ষা হুক্মতর, বিবিধ আদিত্য চন্দ্রমাদি আকারে তিনি দীপ্তি পাইতে- 
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ল স্বস্ৃদা স্পাই লামি বানা লা্ইইফাদঘা আনন আা। 
ক্লালসবাহল নিথ্যস্বন্ছন জ্বল ল নহজন লিচ্জত জালাল: ॥ 

অন্রা লত্ব: ব্মন্হলালা: বুক নক্জ্ছন্লি লালক্তী নিষ্কায । 
নঘা ন্রিপ্বান্ লালক্নাছি্্ধ: অহাল্হ ঘ্বকনমুতিলি হিজ্য্ ॥ 

ন নল ভুয্বাীলানি ল ন্বন্দুনাহজ 

নলা নিত্বুনী লান্ি জ্লী$যলহিন: । 

নমল লান্নমললুলানি ঘত্ম নব লাঘা ঘল্মলিক নিলানি ॥ 

নক্মানহলক্যন ভ্বহব্বান নক্সা অস্বান লক্ষ হুন্দিয্যলস্থীন্মহব্য । 

ছেন। মূর্ধদিগের নিকটে তিনি দূর হইতেও দূরে আর জ্ঞানীগণের 
নিকটে তিনি এই দেহেই বর্তমান। যে চেতন পুরুষ ইহাকে দেখিতে 

চান তিনি ইহাকে নিজ বুদ্ধিবূপ গুহাতে ( হুদ্পল্সে ) নিগুঢ় দেখেন। 

ইহাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, বাক্য দ্বারাও না; অন্ত ইন্দ্রিয় 
দ্বারাও নহে। তপস্ত। কিম্বা অগ্রিহোত্রাদি কর্ম দ্বারাও নহে। জ্ঞানের 

প্রসাদে ধাহার বিশুদ্ধ সত্বগুণ জাগে, তিনিই নির্মল অন্তঃকরণে ধ্যান 

করিলে সেই নিক্ষল নিরবয়ব আত্মাকে দর্শন করেন। 

“বহিতেছে এইরূপ নদীসকল সমুদ্রে যাইয়া নামরূপ ছাঁড়িয়। যেমন 

অস্তমিত হয় সেইব্রপ বিদ্বান্ অবিস্তাকৃত নামরূপ হইতে মুক্ত হুইয়! অক্ষর 
পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হয়েন। 

বন্ধে সধ্যের প্রকাশ নাই, তথায় চন্ত্রতারকাও প্রকাশ পায় না, এই 
বিদ্যুৎ সমৃহও প্রকাশ পায় না) এই অগ্নির আর কথা কি? ব্রদ্দের 
প্রকাশে সব প্রকাশমান হয়। তীহারই দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ 

প্রকাশ পাইতেছে। ৃ 

এই অমৃত ব্রহ্মই অগ্রে, ব্রঙ্গই পশ্চাতে, ব্রহ্মই দক্ষিণে, ব্রহ্মই বামে, 
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অনস্াপসব মন্তনর রী সি্বনিহ ্ রহ্ষ্কম্ ॥ 

স্মাঁ নন্যত্ ॥ ত্বহি: কমা ॥ অস্তৃ্হীঘ নলিৰীয । 
অন্সক্লালললন্ন' ল্ক্পা। মী ন্রহ লিছ্িন হাত্বাঘা মহল 

আ্বীলন্ বীওস্বুন বল্বান্ দালান ঘন লপ্কব্যা নরিঘস্তিনি ॥ 
ঘীওজ্জালঅন । নক্কৃত্ঞা দলাধী ধনি। ব ননী$নঘ্সন। 

ঝলঘব্তম্রা ছক ঘললক্ভজন। অবিু জিম্্ব নল্ ্তদ্ধা নবন্বান্- 

দানিযন্। লবৃত্পনিজ্জ অন্বন্শ্ালন্ল্। লিহত্বালিকজত্ব 
লিব্বঅলম্বালিঘলজ্ব । নিক্লালম্ানিত্মালভ্ব । বন্মজ্বানূলজ্ত 

বব্সললন। অহিহৃন্িত্্ নন ঘন্সলিন্আান্ন্থন | 

অধে উর্ধে এই ব্রহ্ধই নামরূপ মত ভাসিতেছেন। অধিক কি এই শ্রেষ্ঠ 

বহ্গই জগতরূপে বিবর্তিত । 
১1 [ সত্যং জ্ঞানং; মিথ্য! তদ্দিপরীতমজ্ঞানম্। এবং সতাস্ত ব্রহ্মণঃ 

প্রতীতি ]1 ব্রহ্ম বস্তি সত্য জ্ঞান অনন্ত। যিনি জানেন যে ইনি, 
পরম আঁকাঁশ যে পরমপদ তাহার গুহার ভিতর আছেন তিনি সর্ধজ্ত: 
ব্রন্মের সহিত সারা কামভোগ করেন! 

২। মার ্বাকীয় করিলে] কাননা বেন বহু হই উৎপন্ন 

হইব। তিনি তপন্তা করিলেন। তপন্তা করিয়া এই সমস্ত রচনা 
করিলেন। এই যাহা কিছু তাহা! রচনা রুরিয়া তন্মধ্যে ইনি প্রবেশ 

করিলেন। উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুক্তিম্নন্, হইলেন অমূর্তিমানও 

রহিলেন। বাঁচ্য, অবাচ্য ; আশ্রক্র, অনাশ্রয় ; বিজ্ঞান, অবিজ্ঞান ; সত্য 

এবং অসত্য হইলেন। যাহা! কিছু এই সমস্ত, তাহা সত্য এইজন্য বলা 

যায় । 
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যনী লা ছুলালি লূলালি জামন্ী। ঘিল জালালি জীনন্লি। 
অন্ দমন্সলিষনিযক্মি। লন্বিজিন্নাঘহ্ল লহ লঙ্গালি ॥ 
স্লাঁনন্ বন্॥ ভহি:ক্সাঁ ॥ ম্মঘত্ললহীয মৃব্তব্মীলিজন্ । 

হিন্যাক্পামুন্ন: হন: ঝ নাস্াব্মন্নবীল্পাজ:। 
ক্সদাব্যীষ্ঘাললা: ম্যবলী স্পান্ছবান্ অহন: মহ: ॥ 

নবলন্ অল্ঘ 

অগা স্তববীমাল্ গালজান্ লিজ্ৃতিভা: বন্ববস: দললন্নী বক্মা: | 

৩। ধাহা হইতে এই সব উৎপন্ন হইতেছে ; উৎপন্ন হইয়া ধাহাতে 

জীবিত রহিতেছে ; লয়'হইতেছে; ধাহাতে প্রবেশ করিতেছে উহাকে 
জানিতে ইচ্ছা কর, উনিই ব্রহ্ম । | 

১। ইনি ন্বয়ং জ্যোতিঃন্বর্ূপ অথবা আপনি আপনি । কারণ ইনি 

র্ধমূত্তি বর্জিত। ইনি পূর্ণ বা পুরে শয়ান। ইনি বাহিরে ভিতরে। 
ইনি জন্মরহিত। ক্রিয়াঁশক্তি সম্পন্ন প্রাণবায়ু ইহাতে বিদ্যমান নাই । 

সঙ্কল্পশক্তি সম্পন্ন মনও ইহার নাই । কোন উপাধি তাহাতে নাই বলিয়া 

ইনি শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ। সমস্ত কার্য কারণ ভাবের বীজভাব লক্ষিত হয় 

বলিয়। যিনি পর এবং সমস্ত কার্য্যাপেক্ষা স্থিরতর বলিয়া যিনি অপর, 

সেই সব্বনামরূপোপাধি লক্ষিত অব্যক্ত নিক্ুপাধিক সেই পর অক্ষর 

অপেক্ষাও পর, শ্রেষ্ঠ । 

২। পর বিগ্ভার বিষ্ীভূত এই পুরুষই সত্য অন্য সমস্ত অসত্য । 
উত্তমরূপে প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যেমন অগ্নিরই সমান জাতীয় অনেকা- 

নেক অগ্নিকণা নির্গত হয় তদ্রুপ হে সৌম্য! এই অক্ষর পুরুষ হইতেই 
বিবিধ জীব বাহির হয় এবং আবার উহাতেই লয় হয়। 
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নঘাক্বান্ নিম্বি্বা: বীক্লাম্রা: সলাঘন্ন লগ ভবলাপি আব্লনি ॥ 
অহহ্িত্মল্ ঘহয্যজ্মীওয্য জ্জিত্ল্লীজা লিন্ষিনা বীজিলস্ব। 
নবনহ্ন্বহ লক্লপ ব দাব্হ্ত ত্াভু লন: | লহুলন্ জন্ম লহ্ন্যল 
নইদ্বন্স ঘীজ্ৰ শ্ি্থি ॥ 

কানন ঘন ॥ সহি: ক্সাঁ। 
দুন্ী লামালি: ত্বক জুন ॥ কব্নেহ ভিলা ॥ 

বস্ত্র হানন্ষ্জা নিষিন নানী নাজ । 

স্ব বন্থিলা ।511০।২18। 

বীহীনিলাঘ অন্িব্বালি লন্বন্তীক্মপহী ছিঘহী বা ভন্চ্ঘহী। 
কসভানহী লনণরী অন্ুত্বণী ঘদ্ঘআান্হা হলি আ্ীলন্। 

স্ব হ ঘস্িনা ।২)হা২২?৪৪। 

৩। যিনি দীন্তিমান্, আদিত্য প্রভৃতি তাহার দীপ্তিতেই দীপ্তিলাভ 

করে, যিনি অধু হইতেও অণু) ভূরাদি লোক সকল ও তল্লোকবাসিগণ 
ধাহাতে অবস্থিত ; ইনিই সেই অক্ষর ব্রহ্ম । তিনিই গ্রাণ, তিনিই বাঁক, 

তিনিই মন। তিনিই এই সত্য। তিনি অমৃত, বিনাশ রহিত। হে 

সৌম্য ! তাহাকেই বোদ্ধব্য বলিয়া! জান তাহাতেই মনকে সমাহিত করিতে 
হয়। 

[ ইন্ত্রঃ মায়াভিঃ কৃত্বা পুরুরূপো বছুরূপঃ ঈয়তে জায়ত ইত্যমুনা 

প্রকারেণ শ্রুতিঃ ব্যাপকং ব্রহ্ম বদতি। ট 
| পরমে ব্যোসনি ব্রহ্মণি প্রতিষ্টিতা গৌরী গৌরবর্ণী বাগ দেবী হৃষ্টয- 

পরমে সলিল-সদৃশানি বর্ণপদবাক্যানি ত্যক্ষতী হ্জন্তী মিমায় শব্দম- 
করোৎ। ক্থম্? প্রথমং প্রণবাত্মনা একপদী ব্রন্ষণোমুখানির্গতা | 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৫৭ 
সিন্স | পাটির 

স্াীঁনন্ বন্ ॥ত্বহি: আঁ । ঘ্যব্ধমত্তজ্যভীত ছুমীনলিলল্। 
নইললি নক্পলনি লহ নন্বতবন্লিজী। 

নহ্ন্মহ্হ্য হয লু বল্বব্জাহ্ত শ্রাস্তান: ॥ 

রূপেণ চতুষ্পদী। ততো বেদাঙ্গৈঃ ষড়ভিঃ পুরাণধর্মশান্ত্াভ্যাং 
চাষ্টপদী। ততো মীমাংসা-্ায়-সাংখ্য-যোৌগপাঞ্চরাত্র-পাশুপতাযুর্ব্বদ- 

ধনুর্ধেদ-গান্ধব্ব নবপদী। ততোহনস্তরৈর্বাক সন্দর্ভৈঃ সহস্রাক্ষরা 

অনস্তবিধা বভূবুষী সম্পন্ন । সায়ণাচাধ্যঃ। ] 

১। পরমব্যোম, পরমপদ ইন্দ্র পরমাত্মা, মার়াশক্তি বারা বনুরূপে 
বিবর্তিত হয়েন। 

২। ব্রহ্ম, মায়! দ্বারা যত সহজ পরিমাণে বিভক্ত হইয়া! বিশ্বর্ূপ ধারণ 

করেন, বাক্য, পদ বা শবের সংখ্যাও তত! অনস্তভাবে বিবর্তিত 
তিনি হন বলিয়া বাক্য, পদ, শব্দও অনস্ত। 

৩। সৃষ্টি সময়ে পরমপদ, পরমআকাশে প্রতিষ্ঠিত গৌরবর্ণা 
বাগ্দেবী জল তরঙ্গের স্যার বর্ণপদ বাক্য ইত্যাদি রচনা করিতে করিতে 

শব্ধ স্ষ্ি করিয়াছিলেন । প্রথমে তিনি প্রণবরূপে একপদী হইয়! ব্যোমময় 

পুরুষের হৃদয়ে আবিভূ্তি হইলেন ; অনন্তর ব্যাহ্ৃতি ও সাবিত্রীরূপে দ্বিপদী 

হইলেন ; পরে বেদ চতুষ্টয়ূপে চতুষ্পদী, তদনস্তর ছয় বেদাঙ্গ ও পুরাণ 
ও ধর্মশান্ত্রবূপে অষ্টপদী হইলেন। অনন্তর ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, 

পাশুপত, আযুব্রেদ, ধনুর্ধবেদ ও গন্ধর্ববেদরূপে নবপদী হইয়! আবির্ভূত 

হইলেন। তদনস্তর অনস্তবাক্-সন্দ্ভরূপে এই সর্ধবর্ণমন্ী, এই সর্ধধ্বনি- 

ময়ী এই সহস্রাক্ষরা বাগদেবী পরম ব্যোম হইতে আবিভূর্তি হইলেন । 
শুরু যজুর্ব্েদীয় ঈশ ॥ 
১। সেই আত্মচৈতন্ত উপাধির চলনে চলেন, তিনি আপনি আপনি 



৫৮ বিচার-চন্দ্বোদয় । 
পি জল জানি উঠ রা শর সত উ্ী৭ ৮৯ সা নিলা সি শতাসিতাসসটিস্টিতা সরি জী বাপি ৯৩টি শর? দর্পন শাসিত 

জা ঙ্বাবি ননাল্যানদনট্লান্মন্যনি | | 
অন্বমূনন্ত আাান ননী ল নিশ্তবযহ্ঘন । 

অব্লিন্ বল্বাথি মূলান্যাকীন্রালন্িজানন:। 
নল জী লাস: জ: আীজ হতলমনৃণহজন: ॥ 

স্মাঁ নন্ ঘল্। স্তহি: গাঁ ॥ বামবহীমা লন্বন্রল্াহীনলিল্ (জল) 
জললিন ননি দিন লল: 

জন দানব: দশ্রল দলি যু: ॥ 
পপ 0৮ পপ 98. কপ স্পা পারা এ ০৯ এ 

ভাবে চলন রহিত। তিনি মূর্খের নিকটে অতিদূরে আবার (তৎ+উ) তিনি 

জ্ঞানীর আত্মা বলিয়৷ তাহার অতি নিকটে । তিনি সকলের অন্তরে । 

আবার তিনি এই সকলের বাহিরেও । 
২। যিনি কিন্তু সমস্ত ভূতকে আত্মাতেই দেখেন আবার সর্কভৃতে 

আত্মাকেই দেখেন তিনি এইরূপ দর্শন করেন বলিয়া কাহাকেও দ্ব্ণা 

করেন না। আমার মধ্যেই সব, আমিই সব, সবাঁর মধ্যে আমি, সবই 

আমি-_-এই হইলে ঘ্ব্ণা হইবে কোথায়? 

৩। যখন সকল ভূত আত্মস্বরূপ হইয়! যায়, তখন সেই জ্ঞানী 
আত্মৈকদর্শার শোকই বা কি আর মোহই বা কি! শোক মোহ কিছুই 
থাকে না। যন্মিন অবস্থা বিশেষে সর্বাণি ভূতানি আত্মত্বেন আত্মভাবেন 

বিজানতঃ অপরোক্ষেণ সাক্ষাৎ কুর্বতোইহধিকারিণঃ পুরুবস্ত তন্তেতি যষ্ঠী 

সপ্তম্যর্থে। তন্মিক্ববস্থা বিশেষে বৈ নিশ্চয়েন মোহো ভ্রমো ন ভবেৎ। চ 

পুনঃ শোকো ব্যাকুলতাহপি ন ভবেৎ। উভয়ত্র হেতুঃ অদ্বিতীয়তঃ 
তৎকারণাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ 

১। কাহার প্রেরণায় ধাবিত হইয়া মন স্ববিষয়ে পতিত হয়? 

সমস্ত ইন্জিয়ের প্রথমে উৎপন্ন প্রাণ কাহার দ্বার! নিধুক্ত হইস্ স্বব্যাপারের 



বিচার- নি | ৫৯ 
৪৯ ০৯ চাউল রী রোল পা ০৯ জমিন চাস তি এসএ তলা সি পা তাত ৮ 

ললিলা নান্বলিলা টা 

| বছ্: আল জতভত বনী বললি | 

স্নীলত্স আল ললঘী ললী অভৃত্বাঘী সক আান্ব বত দাহ্য ায্য: 

রন্কৃনত্বন্ৃবনিমুক্য ঘীহা: দন্সাজ্ান্ীল্াত্ভ্ূলা লম্রন্লি ॥ 

অভ্নবান্া লম্সুৃতিন হল ম্বামজ্যৃত্মন । 
নব্ন লক্ম অ ম্রিত্বি লহ যকিহমুনাষন ॥ 

অন্মনঘা ল লবন হলাত্বমলী মনল্। 
নহন ল্ল্মা ল নিত্বি লহ অভিহৃমুদাঘধী। 

যন্্দ্কলা ন দহ্জনি বল ভন্নি দঞ্নি। 

প্রতি গমন করিতেছে? কাহার ইচ্ছায় লোকে এই সকল কথা কহি- 

তেছে? এবং কোন্ দেবতা চক্ষু ও কর্ণকে স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত 

করিতেছেন ? 

২। ব্রহ্ম তিনিই যিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, 

প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু । এই হেতু ধীমন্ত ধাহারা তাহারা! এই লৌক 
হইতে প্রেতত্ব লাভের পর অর্থাৎ মৃত্যুর পর অমরত্ব লাভ করেন। 

৩। যিনি বাক্য ছার! প্রকাশিত হন ন1 পর্ত ধাহার সাহায্যে বাক্য 

প্রকট হয়, তীহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, কিন্তু লোকে ধাহাকে এই 

বিভিন্নরূপ বিশিষ্ট বলিয়। উপাসন! করে তিনি ইনি নহেন। 

৪। ধাহাকে মনের দ্বারা মনন করা বায় নাঃ ধাহা দ্বার! বল! হয় 

মন মনন করিতেছে তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়! জান-যাহাকে ইদং 

বলিয়া উপাসনা! লোকে করে তিনি ইনি নন্। 

৫| যীহাঁকে চক্ষু দ্বারা দেখ! যাক না ধাহ! দ্বারা চক্ষুকে দেখা যায় 



৬০ বিচার চন্দ্রোদয় । 
(রা লা্ত ও পার তাজ চিত পি চাটি সি সর এত লও ভি অসি সি সি এত পর তা ৬. এই ক তা এসি সা এ পা এছ পর রা 5 ৫ 

নহৃন গ্পমা জ নিদ্বি লী বহিহ্ম্তানাষল ॥ 

অক্জ্ীনব্ঘ ল স্বলীলি হল আললিহ্ স্কুনম্। 
. নই কক্স অ নিত্বি নহ অভিহৃমুাষন ॥ 

অন্ সাল ল মাহ্ছিলি বল সাব: দব্যীঘনী। 
লহ্ন লক্ষ বিছ্ি লহ অহিন্সুতাজল ॥ 

ক্সাঁ লন অন্ । ত্বহি: ্মাঁ। জহ্যঘস্তুর্বহীযা জতীঘলিনল্। 

ক্মহিনঘঘজী জুল দনিভী ক কত দনিক্ণী অননুত্র। 
হজান্বঘা ভঙ্বভুলাহাজসা ভর্ণ ছু মলিক্ৃতী অন্থিস্ত্ | 
নাস শ্রী ভ্তনয্ দন্রিভী কপ ক দলিক্ৃতী লনুত্র। 
হন্ব্ঘা বক্বলুলান্নহাল্লা ছুর্ম ক দলিক্নী অপ্িত্্ ॥ 

প্র তা. পা 

তুমি তীহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান ; ধাহাকে ইদং বলিয়া! উপাঁসনা লোকে 
করে তিনি ইনি নন। 

৬। লোকে বীহাকে কর্ণ দ্বারা শুনিতে পারে না; কর্ণ ধাহার দ্বারা 

শ্রুত হয় তাহাকেই তুমি ব্রঙ্গ বলিয়া জান ; ধাহাকে ইদং বলিয়৷ লোকে 

উপাঁসন! করে তিনি ইনি নন। 

৭। বীহাকে প্রাণ অর্থাৎ ভ্রাণের দ্বারা লওয়৷ যায় না কিন্তু ধাহার 

দ্বারা প্রাণ আদ্রাণ লয় তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। লোকে ধাহাকে 
ইদ্দং বলিয়া উপাসনা করে তিনি ইনি নন। 

১-২। একই অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশ করিয়া এবং একই বায়ু 
যেমন প্রাণরূপে দেহে দেহে প্রবেশ করিয়া প্রতি দাহ বস্তর ভিন্ন ভিন্ন 
আকার অনুসারে এবং প্রতি দেহের ভিন্ন ভিন্ন আকার অনুসারে সেই 
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 হজ্জী অঙ্মী বচ্মললাক্মহাল্সা হল ক তা: অর; হাহীনি | 
নমানাজ্য বঃলুঘ্ন্লি ্ বীহাব্বীনা ভ্তুত্ মাগ্বলজীনইলাম্ ॥ 

স্সীনল্ বন্। স্বহি: ক্স । 'ঘললভীয়া দস্সীঘলিজল। 

হননি ভুছা ক্সজাস্মীলা সালা হ্যতিলা লন্লা শীষ্বা 
জন্নী ঘিল্পালাব্লা প্রন! | ভব নহংক্ৰই গালি বল্সলিভগী ॥ 

ক্মাঁ নন্ ঘল্। স্বহিং জা ॥ বালজীহীমা জ্ান্হীব্সীনলিজল্। 

জক্ম ব্বব্িহ লক্মপ লম্মন্লানিনি ম্ান্ন ভদামীন। ক্স 
ত্বত্ত গন্য: বন্দী আমা লন্ুহক্িক্বীকঈ ঘ্ুক্মী লন্রনি লগ্রন: 

চন্য মনি অন্গন্ব টির | 

৭৮ ািওিসি লা ছি লি লিলা ভান লী 

* 
শা ০ ১ সপািস্পিপপাপস শ ১০০ শা সী পপ পা সাও পাপা তত ৮ ৮ আত শাশপাপাশি ০ ০০১৭ লাশ শশা পশীশিস্পীা  5 

সেই আকার ধারণ করে সেইরূপ এক চ আত টির অন্তরে প্রবেশ 

করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপাধির সদৃশ আকার ধারণ করেন । 

৩। সর্ব জগৎ বীহার বশবর্তী সেই বশী এবং সর্বতৃতের আত্ম 
যিনি, তিনি এক হইয়াও আপনার সেই একটিরূপকে দেব, তির্য্যক্ 

মন্ুয্যাদিভেদে বহু প্রকার করেন। নিজের আত্মাতে প্রকাশমান সেই 

আত্মীকে যে সকল ধীর ব্যক্তি সাক্ষাৎ অনুভব করেন তাহাদেরই নিত্য 

সুখ, অপরের হয় না । 

১। এই বিজ্ঞানাত্ব। পুরুষই দর্শনের কর্তা, স্পর্শের কর্তা, শ্রবণের 

কর্তী, প্রাণের কর্তা, রস গ্রহণের কর্তা, ননের কর্তা, জানিবার কর্তা, 

করিবার কর্তা । ইনি পর, অক্ষর আত্মাতে সম্প্রতিষ্ঠিত। 

১! এই সমস্তই ব্রহ্ধ। কারণ তজ্জ--তীহ] হইতেই জাত, তল্ল-_- 

তাহাতেই লীন হয়) তদন-স্থিতি কালে তাহাতেই জীবিত। এই জন্ত 
শান্ত হইয়।, রাগছ্েষাদি রহিত হইয়! ব্রন্ষেবরই উপাসনা করিবে । যে 
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 মনীম: আব্াঘহীহী মাহ্ন: ত্য স্পাঙ্গায়ান্লা 

অভ্জন্মা অ্বল্জ্জাল: অভ্যান্: ঘচ্ব হয: বজ্বলিহলজ্ঘালী- 

$নাজস্বলাতৃহ: | 
হন ম গ্গান্সান্লপ্ক হতওব্বীষান্ লীর্ক্া অনাস্থা অলদান্া 

হালাক্জান্তা হালাজলব্ভতাভা হস ল ্সাক্সান্লপ্ু হহী জামান 
ভঘতিন্সা আযালন্লহি্ন্ো জ্যামান্হিনব জ্মামালজ্মী ভীম: । 

৯৯৯০ পপ পা 

হেতু পুরুষ স্বভাবতই সঙ্কল্লময় অতএব পুরুষ ইহ লোকে যেরূপ সং স্কল্ 

সম্পন্ন হয় এখাঁন হইতে প্রস্থানের পরেও সেইরূপ হইয়! থাকে । অতএব 

জীব সাধু সঙ্কল্পই করিবে। 

২। কি প্রকারে ক্রতু, উপাসনা করিবে? আত্মা মনোৌময়-_-মনই 
তাহার প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির প্রধান সহাম়। ইনি প্রাণশরীর-্-প্রাণ 

অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরই ইহার শরীর। ইনি ভারূপ-_ভা -দীণ্ডি বা চৈতন্ই 

ইহার রূপ। ইনি সত্যসঙ্কল্প ; আকাশের স্তায় স্থপ্প, নির্মল, রূপাদি- 

বিহীন ও সর্ধগত। ইনি সর্ধকর্শা,-_সর্ধববিশ্ব ঈশ্বরের ছার! স্ষ্ট 
এজন্য সমস্ত জগতই তাহার কন্ম। সর্ববিধ কামনাই ইহার কামনা, 

সমস্ত গন্ধই তাহার ; সমস্ত রসই তীাহার। এই সমস্ত জগৎ তাহাতেই 

অভিব্যাপ্ত রহিয়াছে। বাগিন্দ্িয়াদি তাহার প্রয়োজনীয় নহে। ইনি 

অনাদর-_নিস্পৃহ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত প্রাপ্তিতে আগ্রহ শৃন্তয। 

৩। আমার হৃদয় মধ্যবর্তী এই আত্মা ব্রীহি অপেক্ষা যব অপেক্ষা, 

সর্ষপ অপেক্ষা, শ্তামাক অপেক্ষা এবং শ্ঠামাক- তুল অপেক্ষাও অতি 
কুক! আমার হৃদয় মধ্যস্থ এই আত্মাই আবার পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ, 

অস্তরীক্ষ অপেক্ষা বৃহত, স্বর্গ অপেক্ষা বৃহৎ) সমস্ত লোক অপেক্ষাও 
মহান্। 
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স্তাঁনন্ বল্। ভহি: ম্মাঁ। জলী তমলিমল্। 
ব্রমনিদ্বনহদ্িন লল: ভ্ধল্া স্তলিস্বম্। 

অহাযান্মললীলান নহানন্ ঘহম অহৃল্ ॥ 
নানল্ ললী লিবীত্বম্য স্কুহি আানন্ আব মন । 

হনজ্ স্নান নব লান্বস্্ ঘমান্ন অন্যনিক্হ্া: ॥ 

ক্লাঁ নন্ ঘল্! সহি: ক্সাঁ। ম্যজযত্তুজলহীযা ভ্রদ্বহাহব্ঘজ্জীনলিলন্ 
হনহ্য ভরা ম্সহ্হ দক্যান বালি! ভ্ৃত্যান্ল্তুলঘী 

নিগ্ঘলী নিম্ভন: হলভ্য লা স্সন্বহ্হয গম্মাধন লাজি ! আানা- 
ঘ্ঘিজ্জী নিষ্ভন নিম্ভন: হনহ্য না আন্বহভ্য সম্মান মানি ! 
লিননা মৃক্কলা ম্ন্বীহালাহ্স্বমাঘা লাঘা ক্ষযলত্: অরল্ষহা 
হুনলি নি্ুলাব্বিন্তব্্রনহ্স লা ম্মন্থহত্য গম্াবন বালি! 
সাক্যীতন্মা লত্য; বঅন্হন্ন জনক: অক্রলয্য: সনীব্ঘী$ন্যা আঁ 
মাত্ব হিমলন্নি । হলহ্য তা ক্সন্বহ্ত্য সমান নাতি ! হহনী 
লবৃত্ঘা; সর্ঘন্নি অজলান হন হল্বাঁ মিনবীওন্লাঅন্লা: | 

১। মনকে লয় বিক্ষেপ রহিত করিয়া সুন্দর রূপে চলন রহিত কর, 
স্পন্দন শুন্য কর। করিলে যখন অমনীভাব আসিবে তখন তাহাই 

পরমপদ জানিও। 

২। মন যতক্ষণ না হৃদয়ে ক্ষয়প্রাণ্ত হয় ততক্ষণ ইহাকে নিরোধ 

করিবে। ইহাই জ্ঞান এবং মোক্ষ। অন্ত অন্ত যাহা কিছু তাহা গ্রন্থের 

বিস্তার মাত্র। | 

১। এই ক্ষয়োদয় শৃন্ত পুরুষের প্রকৃষ্ট শীসনেই অরে গাগি ! হৃর্য্যচন্ত্ 
যথাস্থানে বিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই অক্ষর পুরুষের 



৬৪ বিচার-চক্দ্রোদয | 
ত্র ছি সত্তা সি সি ০ পি ০ সা া্িানছা৪ তো সিল অনা লা ও 

মী ঘা হলহ্ন্বই আাব্ৰ নিহিজ্রার্িতীন ভৃত্বীনি লন 

ননব্চ্ঘন অঙ্কলি অলঘন্থলাহ্যন্মঅহ্ম্াহ্ নক্রঘনি তী ত্রা 

হনহৃব্ব যাব্ৰ ঘিভিনলাওক্সান্ীজাল্ পনি ঘ জব্যীতয অ 
হনহন্রহ মাহা! বি্বলাজ্মানীজ্যান্ সনি ও ল্গাক্সব্থ: ॥ 

স্কাঁ লন ঘন্। স্বহিক্সী। জহ্যতত্তজ্বতীয হবলাহ্বলকীঘলিলল্। 

নহ্ঘানিন ক্বাহাহিন্য ব্বল্বায হ্যা ক্ুলা: | 
নহু' স্যক্গ' ললুল্মা নলহাঘ হ্বন্ সজানলি: ॥ 

প্রশাসনেই অরে গাগি ! এই ছ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্যন্ত সৌর জগৎ 
নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত। এই অক্ষরের প্রশাসনেই অরে গাগি । 

নিমেষ ও মুহূর্ত, দিব! ও রাত্রি, অর্ধ মাস, মাস, খতু ও বৎসর সমূহ নিজ 

নিজ কালে পরিক্রমণ করিতেছে । এই অক্ষরের প্রশাসনেই অরে 

গাগি! শ্বেত পর্বত হইতে পূর্ববদেশীয় নদীসকল পূর্বদেশে বহিতেছে 
অন্তান্ত পশ্চিম দেশীয় নদী সকল আপন আপন গন্তব্য দিকে প্রবাহিত 

হইতেছে । এই অক্ষরের প্রশাসনেই অরে গার্ণি! বদান্তগণকে মনুষ্যেরা 

প্রশংস1 করিয়। থাকে এবং দেবগণ যজমানে অনুগত হয়েন এবং দেবগণও 

দবর্বা হোমের অনুগত হয়েন । 

২। অরে গাগি ! যে কেহ এই অক্ষরকে ন৷ জানিয়া ইহলোকে যজ্ঞে 

আহুতি দেয়, ব। বহু বর্ষকাল তপ করে তাহার কর্মফল ক্ষয়শীল। অরে 

গাগি ! যে কেহ এই অক্ষরকে না জানির! ইহলোঁক _হইতে প্রস্থান করে 

সে কৃপণ অর্থাৎ সে অল্প স্থুখের জন্য অধিক সুখ বিসর্জন দেয়। গাগি ! 

ষে এই অক্ষরকে জানিয়! ইহলোক হইতে প্রস্থান করে সেই ব্রাহ্মণ । 

১। তুমি অগ্নি, তুমিই আদিত্য, তুমিই বায়ু,.তুমি চন্ত্রমা। তুমিই 

শুক্র, তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই জল, তুমিই প্রজাপতি । 
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জী হা ্রনালবি শ্র স্্লাং শুন আাক্রমাবী। 

ল লীব্াবব্উল নস্বঘি অর লানী লনবি নিহ্বলীমুব্ব: ॥ 

গাঁলন্ ঘন্।ন্বিক্সীঁ। কব্নেহ ঝন্থিলা। 

বান জুন পাল সুমি লিলক্জাল্ 

লাজ অন্য স্বললা তৃত্তানা। 

অনিহিন্ন লামাল্মমিলী ল্যান্ত্বন্লী তিন: 
ঘনেলা নিজ্ম্বাহ্: ॥ 

স্সাঁনন্বন্। সহি: সা । লল্পঘন্: | 

সা ন্সব্নিলীত ঘতীন্ছিল অন্ত ইলন্যত্িসম্। 
রা হল্মানলল্ ॥ 

কক্দ বসি শি ৩০ 

শন ০ ৮শাশিপীশেপপীপস্পিপিপাজিল এপাশ ০ পপাতা আপ পি শসিপাশিপাপিপসপীশিপাাস্পাশাপাল পাপাকণ সচ পি সাপ পাপা ৮ সাপ 

তুমি ত্র, মি পুরুষ; তুমি কুমার, তুমিই কুমারী | রাজা 
তুমি । তুমি মায়া অবলম্বনে যেন জাত হইয়া কখন জরাজীর্ণ মত হও, 
হইয়া বৃদ্ধের মত দণ্ড গ্রহণ করিয়া চল ইহাই তোমার বঞ্চন| । 

১। হে বিশ্ববার ! হে সর্ধজন বরণীয়। হে সবিতা ! হে সর্বলোক 
প্রসবিতা ! হে ছ্যলোকের ধারগ্রিতা ! তুমি এস। ধেন্ুকুল অরণ্যে 
বিচরণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়। যেমন শীত্র গ্রামাভিমুখে আগমন 

করে, সেইরূপে তুমি এস । যোদ্ধা যেমন স্বীয় অশ্বের নিকটে আগমন 
করে তুমি সেইরূপে এস। হুপ্ধবতী গাভী যেমন প্রফুল্ল মনে হাম্ধারবে 

আপন বনের নিকটে আগমন করে তুমি সেইরূপে এন স্বামী যেমন 

ভা্যার নিকটে আগমন করে তুমি সেইরূপে এস। 
১। আমি অগ্নিদেবকে স্তব করি [ ঈড়ে-স্তৌমি ] ইনি পুরোহিত 

বজ্ঞতূমির পূর্ববভাগে আহবনীয়রূপে অবস্থিত [ পুরঃ পূর্বভাগে আহিতং 
৫ 



৬৩৬ বিচার-চন্দ্রোদর়। 
শস্িী উিপাছি রিপার ইতি তোলপার তি সা ৯৯ তিল সিসি, পাস া্সিপাসতিির খতম রী সিসি লস সস তি লি পাস সি লা পার্টি সী তি ভি ক 

আলা বস হুনী ল: অিনা সান । 

আনা জন্বীবা ॥ 

জজ ইনি দেব, দানাদি গুণযুক্ত। ইনি যজ্ঞের খাত্বিক [যজ্ঞন্ত 

খাত্বিজং- অগ্রিশ্চ যজমানাভ্যুদয়ায় যাগকারী খত্বিক]। ইনি হোতা 

দেবগণের যজ্জে হোমকর্ত। খত্বিক বা দেবগণের আহবানকারী খত্বিক্ 

[ হোতারম্স্হ্বাতারম্; খত্বিজম্ দেবানাং যজ্ঞেতু হোতৃত্বং স্বীরুতবস্তম্ 11 

ইনি প্রভৃত রত্বধারী [যাগফলরূপাণাং রত্বানামতিশয়েন ধারয়িতারম্। 

রত্বধাতমম্ রমণীয়ানাং ধনানাং দাতৃতমম্ রমণীয় ধনরাশির শ্রেষ্টদাতা। ]॥ 

অগ্নি; অ-্মঅরন গমন, গ-্দহ ধাতু নিষ্পন্ন দগ্ধ বিষয়ে নি- আনয়ন । 

যিনি যক্্ভূমিতে গমন পূর্বক কাঠাদি দগ্ধ বিষয়ে স্বীয় অঙ্গ আনয়ন বা 

প্রকাশ করেন তিনিই অগ্নি। “গহিন শর কৃনানা স্বীনা হিনহ্জ 

ল্লাস্লাব্ঘ ৷ 
১। হেশাখে! বুষ্টি জন্য তোমাকে ছেদন করি। [ ইযে বৃষ্ট্ে ত্বা 

ত্বাং ছিনঘ্মি। ইফ্যতে কাঙ্ঘযতে সর্বৈঃ ত্রীহ্থাদি ধান্ঠ নিপ্পত্বয়ে ] [ বৃক্ষশাখা 
ছেদন করিয়! অগ্নি জালিয়া তাহাতে ঘ্বৃতাহুতি দিলে তাহ! তুর্যালোকে 

যাইবে তবে বৃষ্টি হইবে ] হে শাখে! উর্জে অন্নায় ত্বা ত্বাং সংনয়ামি । হে 

শাথে! অন্নের জন্য তোমাকে লইর। যাই। তোমার ছার! অগ্নি জালিলে 

তবে বৃষ্টি হইবে এবং তখন অন্ন হইবে। উর্জে, উর্জ বলগ্রাণনয়োঃ 

কিপ্। হে বংসাঃ যুয়ং বায়বঃস্থ। মাতৃভ্যঃ সকাশাৎ অন্তত্র গন্তারো 

ভবথ। বাযবঃ বা গতৌ উ”ণ্। হে গোবৎস কল তোমর! মাতার 
নিকট হইতে অন্াত্র যাও। কারণ না গেলে তোমরা দুগ্ধ খাইয়া! ফেলিবে। 

আমরা সন্ধ্যাকালে দুগ্ধ না পাওয়ায় পরদিন হোমের জন্ত ্বৃত প্রস্তত 

করিতে পারিব না । হে গাবঃ সবিত। সর্কেষাং 'প্রেরয়িতা দেবঃ স্তোত" 
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ক্স ক্সবদ আসামাসি বন হাল ত্ঘহামি। | 
লিস্বীলা বল্দি অস্থিজি ॥ 

স্সাঁ লী হুনীহ্মীভয ক্সাী লনন্ দীলগ্বী। 
টার্ন ॥ 

পির ৯. প্ ০ সপ পাপা ভিসি পপীপীপাপা পানী 

মানঃ পরমেশ্বরঃ বঃ যুম্মান্ প্রাপয়তু প্রভূত তৃণোপেতং বনং গময়তু। 

কিমর্থং? শ্রেষ্টতমায় কর্মীণে। বেদোক্তং যজ্ঞর্ূপং শ্রেষ্ঠতমমিতি | 

“ন্থী নী অন্ভনল জম্ম” ইতি শ্রুতেঃ তস্মৈ যজ্ঞ কর্মমানুষ্টানায়। হে 

গাভীগণ সবিতা দেব তোমাদিগকে আমাদের শ্রেষ্ঠতম কর্ম যে এই যজ্ঞ 

তজ্জন্ত প্রচুর তৃণ পূণ বনে প্রেরণ করুন। তবেই তোমরা তৃণ ভক্ষণ 

করিয়। হুদ্ধ দিয়৷ যজ্ঞের সহায়তা করিতে পারিবে! 

৩। হে অগ্নে! আয্মাহি অত্র মম যজ্ঞ কর্মনণি সন্নিহিতো ভব। 

কিমর্থং? বীতয়ে ভক্ষণায়। অশ্দ্দত্তস্তান্সস্য ভক্ষণায়। হে অগ্নি এই 

যজ্ঞে এদ। আহুতি ভক্ষণৈর জন্ত এস । কীদৃশঃ সন্? গৃণানঃ অন্দাভিঃ 
স্তরমানঃ। আমরা! তোমার স্তব করিতেছি তুনি এস। পুনশ্চ কিমর্থম্? 

হব্যদাতয়ে হব্যমনং তন্ত দাতয়ে দেবেভ্যে। প্রদানায় । আমাদের এই 

বজ্ঞান্ন দেবতাদ্দিগকে দিবার জন্য এস। ন কেবলমায়াহি অপিতু হোতা 

দেবানাম্ আহ্বাত৷ সন্ বহির্ষি আস্তীর্৫ণে দর্ডে নিষৎসি স্থিতোভব ! শুধু 
আদা নয় আসিয়া দেবতাদিগের আহবানকারী হইয়া! আস্তীরণণ কুশাসনে 

উপবেশন কর। ূ 

৫। দেবীঃ দেব্যঃ স্তত্যাদিবিষযাঃ আপঃ নোইম্সাকং শং ভবন্ত 

পাপাপনোদনদ্বারেণ সুথকর্ষ্যঃ ভবস্ত। অভিষ্টয়ে অন্মত্যজ্ঞায় যজ্ঞাঙ্গ 

ভাবায় চ ভবন্ত। পীতর়ে পানার চ ভবন্ত। জলদেবতা সকল আমাদের 
পাঁপনাশ করিয়া সুখকর হউন ॥। আমাদের যজ্ঞের নিমিত্ত যজ্ঞের অঙ্গ- 

চে 



৬৮ বিচার চিলি? | 
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ক্মী' নল্ ঘল্। বি: গ্ী' ॥ আাজন্ব লব: | 

ত্মবা' ইন্জানহ্অলঘী$লযজললঘি ব্লাদা । 

ী' মনুষ্যজনহ্লঘীওন্রযবসললঘি ব্জান্থা ॥ 
ক্সী' দিন্রজনব্অলবীওম্বযরজনলঘি ব্আাদ্থা ॥ 
সী" ক্সালজ্নব্সলঘীওনযজলমঘ্তি জান্তা ॥ 

মন্ত্বলী নিদ্বামবজ্জা অন্বানিন্বাহ্স অন্বন্লঘী$নজল- 

মধ বানা | | 
পপ ৯৬ পাত পশম উপ 

স্বরূপ হউন আমাদের পানীয় হউন। তথা শং উৎপক্লানাং রোগানা: 

শমনং কুর্বন্ত যোঃ অনুৎপন্নানাং রোগাণাং পৃথক্ করণং চ কুর্বন্ত। অপিচ 

নঃ অস্মাকং অভি উপরি অ্রবস্ত শুদ্ধ্যর্থং ক্ষরস্ত। জলদেবতাগণ আমাদের 

উত্পপন্ন রোগের শাস্তি এবং অন্ুৎপন্ন রোগের দূরীকরণ করুন। আর 
আমাদিগকে শুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের উপরে ক্ষরিত হউন। 

শাকল মন্ত্র। হে অগ্নে! দেবকৃতস্ত দেবকন্মণ্যসঙ্গতাদিকৃতস্ত, মনুষা- 

কৃতত্ত মনুষ্যবিময়ে অতিথিবিষয়ে অসঙ্গতাদিকৃতন্ত যদ্বা মনুষ্য হিংসনাদি 

কৃতন্ত, পিতৃকৃতন্ত পিত্র্যকর্মণি অসঙ্গতাদিকৃতস্ত, আত্মকৃতস্ত আত্মনিন্দাদি 

কৃতস্ত, এনসঃ পাঁপন্ত সন্বন্ধেন সংসর্গেণ পুনঃ পুনঃ করণেন বা যদেনঃ 

সম্ভৃতং তন্ত এনসঃ পাপস্ত অবযজনং নাশনং অসি ভবসি।” অতঃ স্বাহা ৷ 

হে অগ্নি! দেবকন্্ম বিষয়ে যাহ! অন্তায় করিয়াছি, মনুষ্য কর্ম বিষয়ে 

( অতিথি বিষয়ে ) যাহা! অন্যায় করিয়াছি বা মনুষ্য হিংসাদি যাহা করি, 
যাছি, পিতৃ কর্মে যাহ! অন্যায় করিয়াছি, আত্ম নিন্দাদি যাহা করিয়াছি, 

পাপের সংসর্গ জন্ত অথবা পুনঃ পুনঃ মন্দ অনুষ্ঠান জন্য ষে সমস্ত পাপ 

করিয়। ফেলিয়াছি সেই সমস্ত পাঁপ তুমি বিনাশ কর। সেই জন্ 
তোমাতে আছতি দিতেছি। 

-াাপীশিন। 
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ক্সাঁলন্ ন্ । হি: ম্াঁ॥ ক্সঘ আান্তি:। 
স্বত্ব না দণতা ললী অস্ত: দণহা ঘাম দাবা সমতা ল্মদ্ৃ: 

স্বী দঘন্য নাধীজ: ঘব্বীজলঘি দাক্ছানান্ধী ॥ ২ ॥ 

_ অহং যচ্চ যদপি এনঃ পাপঞ্চকার  পাপঞ্চকার ক্কৃতবানন্মি। কিস্তৃতঃ ? বিছবান্ 

জানন্ যচ্চ ষর্দপি আবিদান্ অজানন্ চকার তম্ত এনসঃ অবযজনং নাশনং 

অসি। কিন্ভৃতস্য ? সর্বন্ত সাবশেষস্ত | 

হে অগ্রি। জ্ঞাতসারে ব৷ অজ্ঞাতসারে ষে সমস্ত পাঁপ আমি করিয়াছি 

সেই সমস্ত পাপের নিঃশেষে নাশ তুমি কর ! 

অহমুচং খণ্বেদং বাচং বাঁনীঞ্চ প্রপস্তে শরণং যামি। তথ! মন ইন্দ্রিয় 

বজুর্ধজুর্েদং প্রপন্তে। তথা সাম সামবেদং প্রাণঞ্চ। তথা চক্ষুঃ শ্রোত্রধ 

ইন্দরিযন্বয়ং প্রপস্ভে। কিমর্থমেতেষু শরণাগমনং ? বাগ.বচনং ওজোবলং 

প্রাণাপ্রাণৌ বাষু এতানি সহ একীতুয়াপি বর্তস্তামিত্যধ্যাহা্যম্। 
দ্বিতীয়মৌজো গ্রহণমাদরার্থম। মহাবীরং কর্মণো ভীষণত্বেন রাগাদি 
বিরোধসম্তাবনায়াং তেষামবিরোধায় শান্তিকর্ম্েত্যাশয়ঃ | বাগ.বচন প্রাণা- 

পানানাং স্থিত্যর্থ, খগাদিবেদত্রয়ে বাত্বনঃ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রাণি শরণং 

যামীতি বাক্যার্থ; ॥ 

মহাবীরব্ূপ যে সমস্ত ভীষণ কর্ন এবং সেই কন্মজনিত রাগঘেষাদি 
সর্বদাই মনুষ্য মধ্যে বিরোধ তুলিতেছে। সেই সমস্তের শাস্তির জন্য 

এই সমস্ত প্রয়োগ বিধি । 

আমি খণ্বেদ ও বাণীর শরণ লইতেছি। মন ইন্দ্রিয় ও যজুর্ধেদের 
শরণ লইতেছি। সামবেদ ও প্রাণের শরণ লইতেছি। চক্ষু ও কর্ণ 
এই ইন্দিয়দ্বয়ের শরণ লইতেছি। কেন ইহাদের শরণ লওয়া হইতেছে 

যদি জিজ্ঞানা কর তাহার উত্তরে বলি বাক্য, বল, প্রাণ, অপান ইত্যাদি 

'বাযু, ইহাদের সহিত আমি এক হইয়া গরিক্াছি বলিয়াই ইহাদের শরণ 



৭৩ বিচার- চঙ্দোদয় | 
লাস সস লিস্ট 

খাজা লন  জন্মামি দমন শ শ্রমন্ ্ জবা ব্বীলম্য 
ক্সালহ্ ॥ ২ | 

স্সাঁজযা লঘ্তিন ক্সাধুবভূনী বা ভ্র:বব্তা জা বছি- 
ভা ন্রলা ॥ হ॥ 

লইতেছি। ইহাদের কর্ম অতি ভীষণ। ইহারা সর্বদা বিরোধ তুলি- 

তেছে। আমি বাক্য ও প্রাণাপানের স্থিতি জন্য খগাদি বেদত্রয়ে 

বাক্ মন প্রাণ চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ঢালিয়া দিবার জন্ত ইহাদের সকলের 

শরণ লইতেছি। যাহাদের সঙ্গে বহুদিন একত্রে থাকা যায় তাহাঁদের 

সঙ্গে একত্ব স্থাপন হইয়া যায়। তাহাদের উপর জোর করিলে তাহারা 

অতি ভীষণ হইয়া উঠে। তাই ইহাদের শরণাপন্ন হইয়া ইহাদিগকে 

শাস্ত করিবার উপায় করিতেছি ॥ ১ ॥ 

হে বৃষন্! হেইন্ত্র! হে বিশ্বপ্রভৃ! কয়! উত্যা আগমনেন অস্মান্ 
অভি প্রমন্দসে অভি সর্বতোভাবেন প্রমোদয়সি। তথা কয়৷ নাম উত্যা 

ইতি পুর্বেণৈব সন্বন্ধঃ। আ ভর আ ভরসি অর্জয়সি ধনপুত্রাদিকমিতি। 
কিমর্থং? স্তোতৃভ্যঃ স্তবকারিণাং প্রয়োজনেনেত্যর্থঃ | হে ইন্দ্র! কথমা- 

গত্যাম্মান্ প্রমোদয়সি কথঞ্চ স্তবকারিণামর্থেন ধনপুত্রাদিকমর্জয়সীতি 

প্রশ্নো বাক্যার্থঃ। ত্্য়া কথিতে তথা বয়মন্ুৃতিষ্ঠাম ইত্যর্থঃ। 

হে জগদেক নাথ ! কি করিলে তুমি আগিয়া আমাদিগকে সর্বতো- 

ভাবে আনন্দিত করিবে? কি করিলে তুমি- এই স্তবকারী আমরা, 

আমাদের জন্য ধনপুত্রাদি অর্জন করিয়া দিবে ? তুমি বলিয়া দাও। 

আমরা অনুষ্ঠান করিব ॥ ২ ॥ 

কয়া নাম উতী উত্যা তর্পণেন ক্রিয়া নোহম্মাকং সদা বুধঃ সর্বদা 

বৃদ্ধিকারী ভূবৎ ভূয়াৎ | কয় নাম সচিষ্ঠযা আবৃতা ক্রিয়য়া চিত্রঃ সথা 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৭১ 

সা ক্ষশীন্বব্ঘ: ত্বীলালবিনা লহিনুত্যান্ যন" মনাহ্তূ 
নিলি: 18 ॥ 

সী লমী লক্লমধ নলীওহ্নতী লল: ছুঘিন্য নল স্সীমঘিজ্ন:। 
নলী মানবী ললী নান্বত্সনত্রী নলী নিদ্যন লন্বন জহীমি ॥4 

ক্সী' প্র ইনানী ভিল্সজাহক্হস ভ্বমিন্যালভ্যজ্জাভ্যহস । 

স্হ্মন্বিনা ল্িলানজানৃষ্আা ন ইন্রাঘী জত্পলিলী অ্ত্নন্॥&1 
রস, ৬১ পপ ০ পপ ০৪ ৭১ পর 

মিত্রং ভূবৎ । সচিষ্ঠয়া সচি ইতি কর্মণে! নাম ইতি কর্মমনির্ধণ্টঃ। তত্র 

ইষ্টেন সাতিশয় কর্মণা বা। কেন তর্পণেন বা ক্রিয়য়। ইন্দ্রোহম্মাীকং 

বৃদ্ধিকারী সথা চ ভূয়াদিতি পৃষ্টো বাক্যার্থঃ ৷ 

কোন্ কন্ম দ্বার শ্রীভগবান্ আমাদের সর্ববদ! বৃদ্ধিকারী সখা হইবেন? 
তুমি বলিয়া দাও আমরা সেই জন্ত তোমাকে জিজ্ঞানা করিতেছি ॥ ৩॥ 

হে ইন্দ্র! নোইস্মাকং সখীনাং মিত্রাণাং স্তোতৃণাং অবিতা৷ পালগ্িতা 
ভবসি ভব। কেন প্রকারেণ? অভি আভিমুখোন । তথা সু সুষ্ঠং যথা! 

ভবন্তি। কিন্তৃতঃ সন? শতং শতং শতধা বহুধ! ভূত্বেত্যর্থঃ। কৈরবিতা 
ভব? উতিভিঃ বহুপ্রকারৈরক্ষরৈঃ | হে ইন্দ্র ত্বং বহুমুর্তি ভূত্বা অন্মাকং 
অস্মৎ সখীনাং স্তোতৃণাং চ বনুপ্রকারং পালয়িতা ভবেত্যাশংসা বাক্যার্থঃ ॥ 

হে ইন্দ্র! তুমি বহুমূদ্তি ধরিরা আমাদের এবং আমাদের স্ত্রোত্রকারীদের 
বহু প্রকারে পালগ্লিতা হও ॥ ৪ ॥ 

ব্হ্ষকে নমস্কার, অগ্রিকে নমস্কার, পৃথিবীকে নমস্কার, ওবপি, ত্রীহি 

ইত্যাদিকে নমস্কার ! বাকৃকে নমস্কার, বাচস্পতিকে নমস্কার, বিষ্ণুকে 
নমস্কার, মহৎ নামক তত্বকে নমস্কার। আমার অভ্যুদয় সিদ্ধি জন্য 

সকলকে নমস্কার ॥ ৫ ॥ 

তে দেবানঃ দেবা যে যুয়ং দিবি স্বর্গে একাদশ সংখ্যা স্থ তিষ্ঠঘ তথ+ 



৭২ | বিচার-চন্দ্রোদয় । 

কী" অজ্সান্মনী কুৰ্ঘুহইনি ইন লতৃ স্মত্স নঞঈন্রনি। 

_ ভুহত্ব্ম জ্ীনিমা জ্যবীনিইজ। লন মল: ছিনভত্বক্ললব্্য ॥৩। 

 পৃথিব্যাং ও অধি পৃথিবাপরি একাদশ স্থ। তথা অগ্সুক্ষিতা অপ্দ, ইত্যেবং 

শব্বরূপ আকাশবাচী ক্ষিতাঃ স্থিতাঃ আকাশস্থা ইতর্থ: | একাদশকোটি 

সংখ্যাত্মকেন স্থিতাঃ। মহিমানা মহিষ্না মাহাজ্ম্যেনেত্যর্থঃ। তে দেবাস 

ইমং যজ্ঞং শাস্তিকরণরূপং জুষধবং নেবধবম্। ন্বর্গাকাশ পৃথিবীস্থা স্তর 
স্ত্রশৎ কোটিসংখ্যা দেবা ইদং শাস্তিকশ্মাধিষ্ঠারাম্মাকমত্যুদয়ং কুর্বস্তিতা- 

ভ্যর্থনা বাক্যার্থ,। তিনশত তেত্রিশ কোটি সংখ্যক যে সমস্ত দেবতা 

স্বর্গে আকাশে পৃথিবীর উপরে আছেন তীহারা আপনার আপনার 

মাহাত্ম্যদ্বারা আমাদের এই শাস্তিকর্ম্নে অধিষ্ঠান করিয়া আমাদের 

অন্যান বিধান করুন ॥ ৬॥ 
যন্মনে৷ জাগ্রতঃ নিদ্রাহীনস্ত দূরমুদৈতি যাতি। কিস্তৃতং? দৈবং 

দেবন্ত ব্রহ্মণে! বিজ্ঞান-্বরূপন্ত প্রকাশকম্॥ উ অপিচ তন্মনঃ সুপ্তস্ত 

নিদ্রাণস্ত তথৈব দূরমবৈতি আগচ্ছতি। আগমনে দুরত্বাভিধানং সর্বত 
উপসংহৃতিবৃত্তিতবজ্ঞাপনার্থম্। কিম্তৃতং ? জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং চক্ষুরাদী- 
ন্ত্িয়াণাং মধ্যে দূরঙ্গমং জ্যোতিঃ ইন্দিয়ং দূরঙ্গমং জ্যোতিঃ দূরগামি | অন্তানি 

চক্ষুরাদীনি সন্নিহিত প্রকাশকানি। মনস্ত ব্যবহিত প্রকাশকমপীত্যর্থঃ | পুনঃ 

কিনতুঁতং ? একং উত্তমম্। চক্ষুরাদীনি স্থুলসন্নিহিত প্রকাশকার্ন মনন্ত- 

সন্নিহিত প্রকাশকমতশ্চক্ষুরাদীনামুত্তমমেতৎ। তন্মে মম মনঃ শিবদন্বলপমস্ত 
কল্যাণ সঙ্কল্লাভিলাঁষি ভবতু । রা 

যে মন দৈব- ত্রহ্ষের বিজ্ঞানস্বরূপের প্রকাশক, জাগ্রত জনের যে 

মন জাগ্রত কালে দূরে গমন করেন, অপিচ নিদ্রিতের যে মন সমস্তবৃতি 

উপসংহার করিয়া নিকটে আগমন করেন, যে মৃ্ন প্রকাশক চক্ষুরাদি 

ইঞ্জিয়ের মধ্যে দূরগামি জ্যোতি বা প্রকাশক-চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নিকটের 

এসি ৮ পিসি সনডিসিএলি ৬ তি লি লা ছলে অপ লা ৮ 



উহা | ৭৩ 

দা নবন্তহ হীব্থিন ু হয্বাক্ড্নুত্হল্। | 

সহগ্রল আহহ: জলি, জীনল আহহ: মল, স্বয্যযাল হ্হু: অনম্॥ 
মলনাল মহ: আঅনম্ ॥ ০ ॥ 

সী স্বনী অন: মত ননী লী ক্সমত স্বত্ব । 
০০৯ পান পাপন ০ পাপা পাপা ীপলিপ স্পা 

বস্ত প্রকাশ করে কিন্তু মন বহু ব্যবধানের বস্ত প্রকাশ করেন, যে মন 

সমস্ত ইন্দ্রিয় অপেক্ষা উত্তম--চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্ুল সন্নিহিত প্রকাশ 

করে কিন্ত মন অসন্নিহিত বস্ত প্রকাশ করেন বলিয়া! মন উত্তম, সেই 

আমার মন শুভ সঙ্কল্পের অভিলাষি হউন ॥ ৭॥ 

তৎ চক্ষুঃ জগতাং নেত্রভৃতং আদিত্যরূপং পুরস্তাৎ পূর্বস্তাং দিশি 
উচ্চরৎ উচ্চরতি উদ্দেতি । কীদৃশম্? দেবহিতং দেবানাং হিতং প্রিয়ম্। 
পুনঃ কীদুশম্? শুভ্রং শুরুং পাপাসং ংসষ্টং শোচিম্দ্ূ বা। তন্ত প্রসাদাৎ 

শতংশরদঃ বর্ধাণি বয়ং প্রশ্তেম শতবর্ষ পর্য্যন্ত বয়মব্যাহত চক্ষুরি্দরিয়া 

ভবেম ! শতং শরদঃ জীবেম অ-পরাধীনজীবনা! ভবেম। শতং শরদঃ 

শৃণুয়াম স্পষ্টশ্রোত্রেন্ত্রিয়া ভবেম। শতং শরদঃ প্রব্রবাম অস্মলিত 

বাগিক্দ্িয়া ভবেম। বাহার স্তব করিতেছি সেই জগতের চক্ষুম্বরূপ 

আদিত্যমগ্ডল পূর্বদিকে উদিত হইতেছেন | ইনি দেেবগণের হিতকারী। 
ইনি শুক্লবর্ণ অর্থাৎ নিষ্পাপ বা দীণ্তিশালী। ইহার অনুগ্রহে আমরা 

যেন শত বৎসর পধ্যস্ত চক্ষু্ীন না হইয়। সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই। 
আমরা যেন শত বৎসর পর্য্যন্ত পরাধীন ন! হইয়া জীবিত থাকিতে পাই । 

আমরা যেন শত বৎসর পর্য্যন্ত শ্রোত্রহীন না হইয়া স্পষ্ট শুনিতে পাই । 

আমর! যেন শত বৎসর পর্যন্ত বাণিক্দ্রিয় হীন ন! হইয়া উত্তমরূপে কথা 
কহিতে পাই ॥ ৮॥ 

হে ইন্দ্র! হে পরমেশ্বর ! ত্বং যতো যতঃ বন্যা যম্মাৎ কৃতাদুপচারাৎ 
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৭৪ বিচার-চক্দ্রোদয় । 

ঘ লঃজ্জক দলাঞ্ৰী লঘ ল: অসম: ॥  ॥ 

স্াঁ লমব্বী$জ্্ু নিহ্যান লমব্তী ন্মনঘিজন । 
নলহ্বৰী মলন্রলন্য অন: জ: বঘলীভুব ॥ £০ ॥ 

কমা নমহ্ত স্ববব ললব্ মীশ্িদ ললব্ত ম্সন্তাস্ত্িম। 
ক্সন্সাঁ নব ্্ ন্নদন্য উলম:; মানজী$ক্ঞ্ৰ মি মন ॥৫২। 

নস 8 টপ পর ক পা 

নোহস্মাকং ভয়ং র্তং সমীহদে চেষ্টসে তত্তস্ারোহস্মাকং অভয়ং কুরু | 
কিঞ্চ নোহম্মাকং পরজাভাঃ শংস্সুখং কুক । তথ! নঃ পণুভ্যো গবাদিভ্যঃ 

অভয়ং কুরু। অন্মাকং যদ্যদুপচারং প্রাপ্যাম্মাকং ভয়ায় চেষ্টসে 

তম্মাদম্মাকং পুত্রাদীনাং গবাদীনাঞ্চাভয়ং কৃুরু । বিশ্বপ্রভো ! আমাদের 

যে সমস্ত ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তুমি আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ সেই 
সকল ভয় হইতে আমাদিগকে আমাদের পুত্রকগ্ঠাদিগকে এবং আমাদের 

গবাদি পশুদ্দিগকে অভয় প্রদান কর ॥ ৯॥ 

হে ইন্দ্র! বিছ্যতে বিছ্যুত্রূপায় তে তুভ্ং নমঃ। তথা স্তনয়িত্ববে 

মেঘস্বরূপায় তে তুভ্যং নমঃ। তথা হে ভগবন্ সকলৈশ্বর্যাশীলিন্ তে 
তৃভ্যং নমঃ। কেন কারণেন ত্বং নমক্কিয়সে ? বতঃ কারণাৎ স্বঃ স্বর্সং ত্বং 

সমীহসে চেষ্টসে দাতুমিতাধ্যাহার্ধ্যম্। হে ইন্দ্র! যতস্তং স্বর্গীথিনাং স্বর্গ 

দদাসি অতস্তভ্যং বিদ্ধক্রপায় মেঘস্বরূপায় ঈশ্বরায় চ নমোহস্তব। হে 
পরমেশ্বর! যেহেতু তুমি স্বর্গ প্রাথিকে স্বর্গ দান কর সেই হেতু বিছ্বাৎরূপ 

তুমি তোমাকে নমস্কার ! মেঘন্বরূপ তুমি তোমাকে-নমফ্ষার ৷ সর্বৈরথর্্য- 

শালী ঈশ্বর তুমি ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥ 
হে অগ্নি! তুমি হ্র্ভী, তুমি দীপ্তিমান্, তুমি অচ্চিম্বরূপ তোমাকে 

নমস্কার । তোমার জাল! মালা ( হেতগ়নঃ ) আমাদের বিরুদ্ধকারীদিগকে 

দগ্ধ করুন। তুমি পাবক হইপ্লাই যে কেবল আমাদের কল্যাণ করিবে 
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সা ভর ভত্মা জ্যীক্ ন অন্তুমি জীম্যার্থ জম্বীজ্ ন। 
বমি জীল্মাঘম্ ॥ €২॥ 

গ্াঁভন ভক্ লালিলব্য ল্স্থানা লাকি লুলালি ষলীন্ন্লাল্। 

নিলব্তান্ ল্বস্থাদা বলা মুনালি ঘলীছ্ী লিলত্য ভগ্থমা 
ঘমীল্বালভী ॥ ৫ই | 

তাহা নয় কিন্ত আমর! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি আমাদের শক্রুদিগকে 

দগ্ধ কর ॥ ১১ ॥ | 
হে ইন্দ্র! অনেন শাস্তিকর্মণ। মা মাং দৃংহ দৃঢ়ীকুরু | কুত্র? ধূতে মম 

যৎ শরীর ভার্ধ্যাপুত্রাদি ধৃতং পরিগৃহীতং তত্র মাং দৃঢ়ং অথগ্ডিতং কৃর্ব্বিত্যর্থঃ । 
কিঞ্চ তে তব সংদৃশি সন্দর্শনে সতি জ্যোক্ চিরং জিব্যাসং অহং জীবেয়ম্। 
অভ্রাপি পুনর্বচনমাদরার্থম। ত্বয়া দৃষ্টোহহং চিরং জীবেরমিতি। 

হে ইন্ত্র! এই শান্তিকর্ম দ্বারা আমাকে দৃঢ় কর। শরীর পুত্র ভার্য্যা 
ইত্যাদি আমি পরিগ্রহ করিয়াছি অতএব আমাকে অথগ্ডিত কর তুমি 

আমার দিকে চাঁহিলে আমি চিরদিন জীবিত থাকিব। তুমি আমার 

দিকে চাহিলে আমি চিরদিন জীবিত থাকিব ॥ ১২ ॥ 

হে ইন্দ্র। অনেন শাস্তিকর্্মণা মা মাং দৃ়ী কুরু। কুত্র? ধুতে 

মম যত শরীর ভার্ধ্যাপুত্রাদি ধৃতং পরিগৃহীতং তত্র মাং দৃঢ়ং অথগ্ডিতং 

কুর্বিত্যর্থঃ । কিঞ্চ মা মাং সর্বাণি ভৃতানি প্রাণিনঃ সমীক্ষস্তাং পশ্যন্ত। 
কেন? মিত্রম্ত চক্ষুষা মিত্রন্ত চক্ষুরহিংসকং ভবতু । সর্বেপ্রাণিনঃ 
শুভদৃষ্ট্যা মাং পশ্তস্তীত্যর্থঃ। অহঞ্চ শুভদৃষ্্যা সর্ববাণি ভূতানি মিত্রস্ত 

চন্ষুষা সমীক্ষে। এবং সতি প্রাণিনোহহঞ্চ মিত্রস্ত চক্ষুষা অন্যোন্তং 
সমীক্ষামহে। মাং শরীর ভার্ধ্যাপুত্রাদিভিঃ সম্পূর্ণৎ কুরু । সর্কে গ্রাণিনো 

মাং মিত্রবৎ পত্ঠস্ত অহমপি তান্ মিত্রবৎ পশ্তামীতি ব্যাক্যার্থঃ। 
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ক্স তী: মান্তিহন্লহীন্ৰ মাক্নি: ভূমি যান্নিহাস: মান্লি 
হীলঘ্: ম্ান্নি: অলহ্জনঅ: মাব্তিন্বিজইনা ম্ান্লি- 
নক্সত্মান্নি: । আ্ান্লিইন আ্বান্নি: বাল আান্লিইঘি ॥ ₹৪। 

ক্মাঁক্সন্থালি হা লবন্ত্ব ল: ছা কাজি: সনিঘীযলাল্। 

সা লবুন্াব্দী লনলালনীমি: আল ছুন্হানভ্ব্যা নান্স্বন্যা। 

হে ইন্দ্র' এই শান্তিকর্ম দ্বারা আমি যে শরীর পুত্র ভার্য্যাদি পরি- 

গ্রহ করিয়া! থণডবৎ হইয়াছি তাহাকে অখণ্ডিত কর। আর সর্ধপ্রাণি 

আমাকে মিত্রবৎ দেখুক। কেহ যেন আমাকে হিংস! চক্ষে না দেখে। 

আমিও সমস্ত প্রাণীকে ষেন শুভদৃষ্টিতে দেখি। সকল প্রাণী আমাকে 

মিব্রভাবে দেখুক আমিও সকল প্রাণীকে মিত্রভাবে দেখি ॥ ১৩॥ 

্বর্গীদিষ্টাত্রী দেবত। আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের শান্তিবিধান করুন, 

অস্তরীক্ষ দেবতা শান্তিবিধান করুন, পৃথিবী দেবতা শান্তিবিধান করুন, 

জলদেবত৷ শান্তিবিধান করুন, ওষধী-দেবতা৷ শান্তিবিধান করুন, বনম্পতি 

দেবতা শান্তিবিধান করুন, বিদ্ব দেবগণ শান্তিবিধান করুন, ব্রহ্ম শাস্তি 

করুন, সাম বেদ শাস্তি করুন। যাহা শান্তি কম্ম করা হইল তাহাও 

শাস্তিবিধান করুন ॥ ১৪ ॥ 

বায়ু আমাদের সুখের জন্ত প্রবাহিত হউক। | শং সুখায় পবতাং 

বহতু ] সুধ্য আমাদের সুখের জন্ত তাপ দান করুন+ পর্জন্তদেব-_মেঘ 
গর্জন করিয়াও আমাদের সথথের জন্ত বারি বর্ষণ করুন। | কনিক্রদৎ 
আক্রন্দমমানঃ গর্জননপি 1 ॥ ১৫ ॥ ্ 

দিন সকল আমাদের স্থথের জন্ত হউক । রাত্রি সুখের জ্ন্ত হউক। 

প্রতিধীয়তাম্ প্রতিদধাতু ভবত্বিতি বাবৎ। ইন্দ্র ও অগ্নি পালন দ্বারা 



বিচার চন্ট্রোদয় । ৭৭ 

জা লবুন্ছাদুমব্া নালঘানী মলিন্হাবীলা স্ুনিনাম আী: ॥৫৩। 

আঁ হা লী ব্ত্ীলীভষ ক্সাতী মতরন্ত ীনহী । 
ছাযীকলিজঅন্যু ল: ॥ ৫৩ ॥ 

ক্সী' হ্যীলা ছঘিলি লী মন্বাওলৃত্রহ্া লিনগ্মলী। 

অক্্ঞা ল আন্মী ঘগ্রা: ॥ ৫০ ॥ 

আমাদের সুখের জন্য হউন। অবোভিঃ পালনৈঃ ৷ যজ্ঞভাগ গ্রহণ 

করিয়া ইন্দ্র বরণ আপন আঁপন কার্য্যে আমাদিগকে সুখী করুন। 

বাত্বহব্যা বাদত্বহবো৷। ইন্দ্রাপৃুষাণা আমাদিগকে অন্নদানে স্থুথী করুন। 
বাজসাতৌ বাজোহন্নং তন্ত সাতির্দীনং তশ্সিক্লিতার্থঃ। ইন্দ্র সোম আমা- 
দিগকে উত্তম গাভি দিয়া এবং কল্যাণ আনয়ন করিয়! সুখী করুন। 

স্থবিতায় সাধুগমনার ' উত্তমগতিগ্রাপ্তয়ে। শংবোশ্চ কল্যাণযোগায় 
ট।॥ ১৬] | 

জলদেবতা সকল আমাদের পাপ নাশ করিয়া সুখকর হউন। আমা- 

দের যজ্ঞের নিমিত্ত যজ্ঞের আদি স্বরূপ হউন। আমাদের পানীয় হউন । 

আমাদের উৎপন্ন রোগের শান্তি এবং সমুৎপন্ন রোগের দূরীকরণ করুন। 

আর আমাদিগকে শুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের উপরে ক্ষরিত হউন । 

| পূর্বের ব্যাখা দেখ ]॥ ১৭ ॥ 

হে পৃথিবি ! নোহম্মীকং সোনা স্থখরূপা ভব । তথা অনুক্ষর! ভব। 

নুক্ষরঃ কণ্টকঃ সোইস্তা নাস্তীত্যনৃক্ষরা নিক্ষণ্কা। তথা নিবেশনী 
ভব। নিবেশোহবস্থানং তদ্ যোগ্যা। এমস্বিধা চ ভূত্বা নোহম্মাকং 

শর্মনখং হচ্ছ দেহি। কিস্ভৃতা সতী সগ্রথাঃ সবিস্তরা ইত্যর্থঃ। হে 
পৃথিবি ! অন্মাকং স্ুখন্ূপ! অকণ্টকাবস্থানা হি চ ভূত্বা স্ুথং দেহি। 



৭৮ বিচার-চন্ত্রোদয় | 
শাসক সস সি রস এ চর ৯ তি টোস্ট ৯ নত ৯ পি ৬.2 0 পাটা (লিটা টি চস লক ৯ এপ পপ লো লি, শত 

ক্সী' জুন্ী মিক্ন্ঘ ালনি আঁ লী$ন্থ ছিব আঁ হনজ্ঘহ ॥৫৩। 

সী যানী লিন: হা নক্ব্য: লী ললমহ্মলা। 

হা ললুন্টীল্তত্বব্মনি: আালী নিহ্যন্হ্ঙ্গম: ॥ ২০ ॥ 

অন্য ভ্রু অন্থমী ভুহঘত্স ললঘী লাওলিভুবা 
রন্ংমলি ম লহ্ঘানু লী মনন শ্বননহ্য অ: অলি: ॥ ২৫ ॥ 

হে পৃথিব! তুমি আমাদের নিকটে সুখরূপা হও । নিষ্বণ্টক1! হও । 

অবস্থান যোগ্য হও । এইরূপ হইয়া হে সবিস্তার! পৃথিবি ! আমাদিগকে 

স্থথ প্রদান কর ॥ ১৮ ॥ 

বিশ্ব প্রভু ইন্ত্র সমস্ত জগতের জন্ত বিরাজমান । তীহার প্রসাদেই 

মানুষে ভার্ষ্যা পুত্র গবাদির সুখ পায়। ইন্দ্ো বিশ্বন্ত সর্বস্ত জগতঃ বাজতি 

দেদীপ্যতে । তন্ত প্রসাদেন নোহম্মাকং দ্বিপদে মনুষ্যন্ত ভার্য। পুত্রাদি কন্ত 

শং নুথং অস্ত । তথা চতুষ্পদে গবাদিকসা শং অন্তীতি পূর্বেণৈব নন্বন্ধঃ। 
বিশ্বপ্রভোরিক্দ্রস্য প্রসাদেনাম্মাকং ভার্ষ্যাপুত্রগবাদীনাং স্ুখং ভবত্বিত্যা- 

ংস! বাক্যার্থঃ॥ ১৯ ॥ 

অনেন শাগ্তকন্মণা নোহম্মীকং মিত্রশ্চন্ত্রঃ শং ভবতু সুখায় ভবসু। 

তথা বরুণঃ শং ভবততু অর্ধ্যমা শুর্য্যশ্চ নঃ শং ভবতু তথেন্ত্রো বুহম্পতিশ্চ 

নঃ শং ভবতু । তথ! বিষণ নঃ শং ভবতু । কিম্ভৃতো বিষুঃঃ? উরক্রমঃ 

উরুর্বহলঃ ক্রুমো যস্য স উরক্রমঃ ত্রিবিক্রম ইতার্থঃ। মিত্রদেব (চন্দ্র) 

আমাদের কল্যাণকর হউন। দেব বরুণ, অর্ধ্যম! _হূর্যয, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, 

এবং সর্বব্যাপী বিষুণ আমাদের কল্যাণকর হউন | ২০ ॥ 

মে মম চক্ষুষো যচ্ছিদ্রং ন্যুনং তথ হৃদয়স্য বুদ্ধর্বচ্ছিত্রং তথ! মনসঃ বা 
সমুচ্চয়ে মনদশ্চ যতঃ অতিত্ণং অতিহিংসিতম পরহিংসাচিন্তনাদিনা 

ন্যুত্বমিত্যর্থঃ। তৎসর্কং মে মম বৃহস্পতির্দেবাচার্যো দধাতু সম্পূর্ণ 



বিচার-চন্ট্রোদয়। ৭৯ 

সী" লু মৃত: ক: লল্ বনিনুল্হব্ঘ মনা হিতত্য ছীলন্থি 
ঘীঘী মীন দন্বীহ্যান্। ২২॥ 

করোত্বিত্যর্থঃ। তথ! সতি ভূবনন্য ভ্রৈেলোক্যস্য যঃ পততিঃ প্রতুত্রক্ষা 

সনোহম্মীকং শং ভবতু স্ুখকারী ভবতু। মম চক্ষুর্বুদ্ধি মনসাং যত ন্যুনং 
তদ্ বৃহম্পতিঃ সম্পূর্ণ করোতু। তন্মিস্চ সম্পূর্ণে ব্রদ্ধাহন্মীকং স্থুখকারী 
ভবত্বিত্যাশংসা বাক্যার্থঃ। 

আমার চক্ষুর যা! কিছু ক্রটা, হৃদফ়ের অর্থাৎ বুদ্ধির যা কিছু জট মনের 

যা কিছু পরহিংস! চিস্তাদি ন্যুনত্ব, সেই সমস্ত ন্নত্ব_হে বৃহস্পতি ! 

হে দেবগণের আচাধ্য ! তাহ তুমি সম্পূর্ণ করিয়৷ দাও । আমাদের যাহ! 

নানতা৷ তাহা সম্পূর্ণ হইলে ভ্রিলোকনাথ আমাদের সুথকারী হইবেন ॥ ২১॥ 
তিস্থণাং মহাব্যাহ্ৃতীনাং প্রজাপতি খঁষিরগ্রিবাযুন্র্যো দেবতা 

(বঙুষ্টাচ্ছন্দে! নাস্তি) গায়ত্র্া বিশ্বামিত্র খাধিগ্বাকসত্রী ছন্দঃ সবিতা দেবতা 

মহাবীরাঘ্তস্তয়োঃ শান্তিকরণে বানয়োগঃ | 

অস্তার্থঃ । ভূঃ পৃথিবী ভূবঃ আকাশ স্বঃ স্বর্গং এতান্ ত্রান লোকান্গিতি 
পরিণম্য ধীমহীতি ক্রিয়া পদ্ং যৌজ্যম। তথা তৎসবিভুরাদিত্যস্য ভর্গঃ 

বাঁধ্যং তেজো বা ধীমহি ধ্যায়েম চিন্তয়ামেতি যাবৎ । কিন্ভৃীতং? বরেণ্যং 
বর্যেভ্যঃ শ্রেষ্টম্। কিন্তৃতন্ত সবিতুঃ? দেবন্ত দানাদিগুণযুক্তত্ত । পুনঃ 

কিস্তৃতস্ত ? যঃ সবিতা নোহম্মাকং ধীয়ে! বুদ্ধীঃ গ্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি সকল 

পুরুষার্থেধু প্রবর্ত়তীত্যর্থঃ। 

তিনটি মহাব্যা্ৃতীর খধি হইতেছেন প্রজাপতি ব্রহ্ম, দেবত! হইতে- 

ছেন অগ্নি বায়ু ও তুর্য্য। ছন্দ নাই। গাক়ত্রীর খষি হইতেছেন বিশ্বামিত্র, 

ছন্দ হইতেছেন গায়ত্রী, দেবতা! হইতেছেন সবিতা । বিনিয়োগ হইতেছে 
মহাবীররূপ (বাগ) কর্মে আস্তস্ত শান্তিকরণে। 



৮০ বিচার-চক্দ্রোদয়। 

্সাঁনন্ বল্ ॥ ভ্হিত্মী॥ লীজললন্ন:। 

নলানীযলালললললিলব্্হল্। 

ক্সী' নজীওঘি অন্বী$বি ভতলঘি লাজীওঘি হৃন্বানা পাম- 
লালাবি । নিঙ্বলঘি নিহ্বাধু: নল্মীলঘি নল্নীস্লিলু: ॥ ৫ ॥ 

ভূকে-পৃথিবীকে পৃথিবীব্র চৈতন্তপুরুষকে এস আমরা ধ্যান করি। 

আকাশের চৈতন্তপুরুষকে এদ আমর! ধ্যান করি। স্বর্গলোকের চৈতন্ত- 

পুরুষকে এস আমর! ধ্যান করি। আর সেই সবিতার, নই আদিতোর 

সেই কৃর্য্যের, ভর্গকে-_বীর্যাকে-তেজকে এম আমরা ধ্যান করি--এস 

আমরা চিন্তা করি । কিনুপ ভর্গ? কিরূপ তেজ? শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ট । 

কিরূপ সবিতার তেজ? যিনি সমস্ত দানাদিগুণযুক্ত-_যে সবিতা আমা- 

দিগকে সমস্ত দিতেছেন আমাদিগকে এবং পরিদৃশ্তমান্ বিশ্বের সকল 
প্রাণীকে প্রাণ দিতেছেন, পালন করিতেছেন, সেই সবিতার তেজ । সবিতা 

আর কিরূপ? যে সবিতা--যে সূ্যশরীরাভিমানী দেবত! আমাদের 

সকলের বুদ্ধিকে সর্বপ্রকারে পুরুযার্থে প্রবর্ত করেন ॥ ২২ ॥ 

হে অন্ন! ত্বং তেজো৷ বীরধ্যমসি ভবসি। তথ! সহ উৎসাহ: বলং 

সামর্থ্যং ভ্রাজে দীপ্তিঃ। তথা দেবানামিন্ত্রাদীনাং ধামনাম তেজঃ শব 

বাচ্যম। কিঞ্চ বিবেচ্যোচ্যতে ? বিশ্বং চরাচরমসি বিশ্বীযুবিশ্বস্ত জীবনং 

সর্বমসি সর্বাযুরসীতি পুনরভিধানমাদরার্থম। অভিভূঃ সর্কেষামদ শীয়ানাং 

শ্রে্ঠতরা ত্বমভিভাবকং ভবসীত্যর্থঃ অনুস্ততি বাঁক্যার্থঃ। 
হে অন্ন! তুমি তেজ-বীর্ধ্য, তুমি উৎসাহ, তুমি বল সামর্থ্য, তুমি 

: দীপ্তি! তুমি ইন্দ্রাদি দেবতার তেজ স্বূপ। কি দেখিয়া এই বলা 

হইতেছে ? তুমি বিশ্ব চরাচর ; তুমি বিশ্বের জীবন, সকলের আয়ু 

তুমি, সকলের আমু তুমি । সর্ব খাগ্ের শ্রেষ্ট খাগ্য বলিয়া তুমি সকলের 



সিটারিনেছির | ৮১ 
এসির প্্্তরস্্উি এরি এক্স রর এসি ও সি তা তি ৬ জা স্টপ পি তাস ৯ লাম সিসির সিসি লী লা 

স্সী' স্বীহ্না অবিব্হান্ন। ক্সী' সঘিবীললা ক্কান ॥২॥ 

ল্সী' স্সক্সমন$লঘ্য লী অক্পসাললীহন্ে ম্যঘ্মিব্া: দঘকালাৰ 

নাহি জঙ্ল অস্থি ভি ভন্তুচ্মতী ॥ ই। 

অভিভাবক--হিতকারী প্রভু। জগতে চৈতন্য শুন্ত কিছুই নাই। 

অগ্নকে জীবিত মনে করিয়া--অন্ন আনীত হইলে অন্ন যাহার শরীর সেই 

চেতন পুরুষকে প্রণাম করিয়া এই মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে 

অন্নকে অভিমন্ত্রিত করিবে । অন্ন আনীত হইবার পূর্বে ভোজন পাত্রের 

নীচে চত্ুষ্ষোণ যন্ত্র জল দ্বার আকিয়া তাহার উপরে যেন ভোজন পাত্র 

স্থাপন করা হয় ॥ ১॥ 
হে অন্ন! আকাশস্ত! ত্বাং দদাতু । আকাশমেব সর্বেষাং ভূতানামাদি- 

তূতমিতি ৬্ন্ত দাতৃত্বে নোপন্তাসঃ । হে অন্ন! পৃথিবী ত্বাং প্রতিগৃহাতু । 

হে অন্ন! আকাশ তোমাকে দিতেছেন, পৃথিবী তোমাকে গ্রহণ 

করিতেছেন। ইহা৷ বলিয়া আবার অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে অগ্নিকে 

প্রার্থনা করিবে ॥ ২ ॥ 

হে অন্পতে ! অগ্থে! অনন্ত ভাগং নোইম্মভ্যং ধেহি দেহি। 

কিম্তৃতস্ত ? অনমীরন্ত-অমীরো ব্যাধি সোইস্মিন্ নাস্তীতি অনমীরঃ 
অব্যাধিকারিণঃ। শুদ্মিণঃ শুস্ম বলং তদন্তাস্তীতি বলযুক্তন্ত । হে 

অন্নপতে ! প্রপ্রদাতারং তারিষ অন্নন্ত প্রকর্ষেণ প্রদাতারং তারিষ বর্দয়। 

প্র শবে দানন্তাতিশয়ার্থঃ। হে অন্পপতে ! মোহন্াকং দ্বিপদে পুত্রাদৌ 
চতুষ্পদে গবাদৌ উর্জমন্নৎ ধেহি দেহি। অন্মভ্যং মদীয়পুত্রাদিভ্যে। 

বলকারি অন্নং ধেহি অন্নদাতারং বর্ধয়েতি অগ্ৌ যাঙ্ধা ব্যাক্যার্থঃ। 

হে অন্পপতি! হে অগ্নি! এই ষজ্তে অল্পের ভাগ আমাদিগকে দাও। 
এই অন্ন অব্যাধিকারী, এই অল্প বলযুক্ত। শরীরম্থ ইন্দরিয়াদি দেবতা এ 

ঙ 



৮২ মিরর | 
হা টি অ্িটি ও অত ছিতা ৬ তা রিড ক সি ও জিলা ই সি জি হরি লা এস জে হিপ এ ছি ছিটা ভাত জপ তর লা উল ছি সিল ৯ 

বলিয়া প্রার্থনা করিবেন হে অন্্পতি! | হে হঅগ্ি। অন্নের দাতা ধিনি 

তাহাকে বৃদ্ধিগ্রাপ্ত কর। হে অগ্নি! হে অন্পপতি ! আমাদের পুত্রাদির 

জন্ট, গবাদির জন্য, বলকারি অন্ন দাও। আমাদিগকে অন্নের ভাগ দাও; 

আমাদের পুত্রাদির জন্ত এবং গবাদি পশুর জন্য বলকারি অন্ন দাও এবং 

অন্ন দাতাকে বৃদ্ধিপ্রাণ্ড কর-_অগ্নির নিকট ইহাই প্রার্থনা । পরে গু 

ভূপতয়ে নমঃ ও ভুবনপতয়ে নমঃ ওঁ ভুতানাং পতয়ে নমঃ-_ভূ পতি 

অগ্নি; ভূবনপতি -চরাচর পতি আগ্র; ভূতপতি--পৃথিব্যাদি পঞ্চের 

পতি--ইহ্াদিগকে মনে মনে ভাবনা করিয়া ভোজন পাত্রস্থ অন্নের চারি- 

দিকে জল বেষ্টন দিবে। ও তৃতুরিঃ স্বঃ ভ্যমাকাশং স্বর্গ লোক 

্রয়মেতত্তেহধ্যারোপ্যতে ৷ এই অন্ন দ্বারা ভূলোক, ভূব লোক, স্বর্থ লোক, 

ভূমি আকাশ যেখানে যিনি আছেন তাহাকে তৃপ্ত করিতেছ মনে মনে 

ভাবনা করিবে। পরে জল গণ্্ষ লইয়া নাগাদি পঞ্চপ্রাণকে নিবেদন 
করিবার পরে ভাবনা করিবে স্সাঁক্সজ্তনীনব্বহ্লাঁঘ হ্লান্থা__ 

হে অমৃত জল পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্টন্তান্নস্তোপত্তরণং শয্যা অসি-_হে জল পঞ্চ 

যক্ঞাবশিষ্ট অন্নের তুমি শয্য| স্বরূপ হও বলিয়া জল গণ্ষ পান করিবে। 

তাহার পরে পঞ্চগ্রাস লইয়৷ ওঁ প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চগ্রাস 
করিবে। 

আমর! ছান্দ্যোগ্য উপনিষৎ হইতে অগ্নিহোত্র ব্যাপার উল্লেখ করিব। 

প্রাণিজগতে আহারটি যত বড় ব্যাপার এত বড় ব্যাপার আর কিছুই 

নাই। একবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি এই জগতের প্রাণিপুঞ্জ একদিনে 
কত আহার করে। তার পরে কত অনন্ত কোটি ব্রন্ধা্ড আছে। 
সমস্ত দিন রাত্রি ধরিয়৷ আহার চলিতেছে । একটু বাহিরে আসিয়া 
দেখ মানুষ রাস্তায় চলিতেছে, চলিতে চলিতে খাবারের দোকান দেখিলেই 

বসিয়া! গেল। ফল বেচিতেছে, একটু ফাক পাইলেই মুখে ফেলিয়া দিল। 
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স্বর আপ স্লিপার লোপ তি তি ৬ লা ৬ ওসি রতি এ শি লিন, সি চাষি চা লৌসসিি 

মহ পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ, সর্বদাই খাওয়া লইয়া ব্যস্ত। আহারের 

আয়োজনের জন্তই জগতের অধিক কাধ্য চলিতেছে । আর জীব আহার 

পাইরা বড়ই আনন্দ করে। অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকাও রাত্রে চলিয়া 

বেড়ায় আহারের চেষ্টায় । নির্জন নদীতীরে বানুকা-রাশির উপরেও ক্ষুদ্র 
কুদ্র কত জীব ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আহারের চেষ্টায় । আহার পাইলেই 

জীব ঠাণ্ডা হয় । না পাইলেই বড় চঞ্চল। আবার বলি একবার মনে ভাব. 
জগতের জীবের এক ক্ষণের আহারের পরিমাণ কত? 

ইহা ত শুধু মুখ দিয়া আহারের কথা । এ ছাড়। সকল ইন্ত্রিয়ই 

কিন্তু নিরন্তর আহারের জন্ত ব্যাকুল। চন্ষু ূপ আহার করে, কর্ণ শব্ধ 

আহার করে, বৃক্ষলত হূর্য্কিরণ আহার করে। অহো! কি অদ্ভুত 

এই আহার ব্যাপার । * 

এক একটি জীবের আহার আমরা দেখি। কিন্তু উহ! দেখিতে 

দেখিতে বদি সমষ্টি জীবের আহার আমরা ভাবনা! করিতে পারি তবে 

আমাদের একটা গতি লাগে। প্রতি মানুষের গতি লাগাইবার জন্ 

তগবতী শ্রুতি আহার কালে সমষ্টি পুরুষ হিরণ্যগর্ভকে ভাবনা করিতে 

বলিতেছেন এ কথা! পরে বলা হইতেছে । শাস্ত্র বলেন__ 

_. ভোজ্যরূপা প্রক্কৃতি ধরঁ়া ভোজনমুচ্যতে। মারায়া ভোজ্যরূপেণ 

পরিণামাৎ বিষ্টোম্তদধিষ্ঠানত্বাৎ তথাত্বমিতি | 

এই ষে ভোজন দ্রব্য সম্মুথে আসিল--ইহ! পাইয়াই একবারে বসিয়া 
যাইও না। অতি লালসাপূর্বক যে ভোজন তাহ! পশুরই ধর্। তুমি 
মান্ুষ। প্রথমেই একটু বিচার কর। ভোজনদ্রব্য যাহ! তাহ! প্রকৃতি। 

মায়াই ভোজ্যরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছেন। কিন্তু মায় ধাহার উপরে 
ভাসিয়৷ বিবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছেন তিনি বিষ্ণু, তিনি ব্যাপনশীল, 
(তিনি সর্বব্যাপী হিরপ্যগর্ভ। মায়াটি নাই তবুও ভ্রমকালে মনে হয় 

এসপি পিসি ক জর সিল সা 
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আছে। তুমি মায়াটি বাদ দিয়া ভোজন দ্রব্যকে দেখ যাহা পাইবে 
তাহাতেই তোমার গতি লাগিবে। ভোজন দ্রবোর মায়াভাগ বাদ দিলে 

ষিনি থাকেন, তোমার নিজেরও মায়াভাগ বাদ দিলে তিনিই থাঁকেন। তুমি 
অনেক লোকের ধার করা জিনিষ লইয়া একট! কি সাজিয়াছ বলিয়া 

তোমার বাঞ্চিতকে পাইতেছ নাঁ। যাহার কাছে যাহা! ধার করিয়াছ 
তাহা শোধ করিয়া দাও । পৃথিবীকে পৃথিবীর অংশগুলি দিয়া দাও, জল, 

অগ্নি, বাঁু, আঁকাশ__ইহাদিগকে ইহাদের অংশ দিয়া ফেল__সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে দিতে পারন! জানি, আচ্ছা ভাবনাতেও দিয়া ফেল। এখন 

দেখ দেখি সবার সব দিয়! দিলে তোমার কি থাকে? অহো'! এইযে 

সে যাহাকে খোঁজ ! যাহাকে পাইলে সুখ পাও! যাহাঁকে ঈপ্তিততম বল 

যাহাকে দয়িত বল! যাহাকে 'বাঞ্চিত বল ! যাহাকে সকল সাধের সমষ্টি 
বল! তুমি আছ ইহাত জানই ; আর তোমার পূর্ণতাই সে। ছুয়ে এক 
তবু একটু পার্থক্য এখনও আছে। ধাঁহাঁরা চসম। পরেন তীহারা যখন 
উপনেত্রটি খুলিয়া রাখেন তখনও একটা দাঁগ নাকের উপরে থাকে । তুমিও 
এতদিন ধরিয়া মায়া চসম! পরিয়াছিলে বলিয়া! ভাবনাতে সব খুলিয়া 
ফেলিলেও মায়ার একট! সংস্কারের দাগ ভাঁবনামর তোমাতে থাকে । এই 
স্কারের জন্তই তাতে তোমাতে ভেদ এখনও আছে। এই ভেদটা প্ছিয়া 

ফেলিবার জন্যই তোমায় উপাসন! করিতে হয়। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন 
ভোজনকালে আগত অন্নকে দেখিয়। প্রথমেই প্রণাম কর, আর ভাবন৷ 
কর অন্ন ব্দ্ধা, রস বিষণ, আর ভোক্তা হইতেছেন দেব মহেশ্বর | দেখি- 
তেছ না একতা কোথায়, আর ভাবনা করিতে হইবে কোন্ বিষয়? 
তাই শ্রুতি, ব্যষ্টি তুমি তৌমাকে সকল ব্যাপারেই সমস্টির ভাবনা করিতে 
করিতে চলিতে ফিরিতে বলিতেছেন। এই জন্ত গীত বলিতেছেন যং 
করোধি যদগ্লাসি * * তৎ কুরুত্বমদর্পণম্। 
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মানুষ মরে কখন? না যখন আপনাকে সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে। 

হরিণকে বাঘে ধরে কখন? না যখন হরিণ দলভ্রষ্ট হইয়া, যেন স্বতন্ত্র 

হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। মানুষ যখন দেখে সে সমষ্টির অঙ্গ তখন সে মৃত্যু জয় 
করিতে পারে । কাজেই একটি মানুষের আহারে সে যখন সমষ্টি পুরুষকে 

ভাবনা করিতে পারে তখন সে অমর হইবার পথে চলে । এ ভাবনাঁও 

কঠিন নহে। তোমার শরীরের একবিন্দু বক্ততেও দেখ কত; 
জীব চলিতেছে ফিরিতেছে। ইহাদেরও সংসার আছে, পুত্রকন্তা আছে, 

সঙ্কল্ল বিকল্প আছে, বিবাদ-বিসম্বাদ আছে, প্রণয় বিরহ আছে । তোমার 

সমস্ত দেহে কত জীব ভাবনা কর। আর ইহাঁর একটি জীবকে যদি 

দিব্য চক্ষু দেওয়া যায় তবে সে জীব তোমাকে কি দেখিবে? দেখিবে না 

কি এক বিরাট পুরুষের অঙ্গে সে খেল! করিতেছে ? সেইরূপ তুমিও 

দেখ কোন্ বিরাট পুরুষের অঙ্গে তুমি খেল! করিতেছ। শ্রুতির ভোজন 

মন্ত্রগুলিতে এই সমষ্টি পুরুষকে কিরূপে ভাবিতে হয় তাহার কথাই 

আছে। 

শ্রুতি বলিতেছেন এই শরীর অগ্রিহোত্রের বেদী। ভোজনার্থ আগত 

অন্ন হইতেছে হোমীয়। অন্নকে আন্ছতিরূপে অর্গণ করিতে হইবে। 

হাত হইতেছে হাতা । হোমের মন্ত্র হইতেছে প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি। 

আর হোমের ফল হইতেছে সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীবের তৃষ্তি। 

সর্ব জীবের মধ্যে যে অগ্রিহোত্র চলিতেছে তাহার প্রধান অঙ্গই 
হইতেছেন অগ্নি। সর্ব জীবের মুখ হইতেছে হোমকুণ্ড। অগ্নি যেমন 

হোমকালে সকল দেবতার যক্ঞভাগ যথাস্থানে পৌছাইয়া দিয় থাকেন 

এই য্ঞেও মুখরূপ হোমকুণ্ডে প্রদত্ত তক্ষ্যাদি দ্রব্য অগ্নি দ্বারাই যথাস্থানে 
পৌছে। শাস্ত্র বলেন “অহং বৈশ্বানরো তৃত্বা পচাম্যন্নং চতুর্বি্ধং।” আমিই 
বৈশ্বীনর হুইয়। জীবের মধ্যে চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া দিতেছি। 



৮৬ বিচার-চন্দোদয় 

অধীন্ব স্ঘিনা জান্তা লানৰ দনৃতানন হন অক্াহ্ি 

লুনাব্ঘনন্নিস্বীল স্বমাঘন জন্যবিনন্বীলম্বণাবন ঘুনি। 

হায় জীব! এমন সুহৃৎকে তুমি একবার দেখিবে না? তাহার কার্য 

চিন্তা করিয়া একবার কৃতজ্ঞতা! ভরে তাহার চরণে মস্তক নত করিবে না? 

আরও দেখ সকল দেহেই অগ্নি আছে এবং জীব না জানিয়াও অগ্নিহোত্র 

করিতেছে । ভক্ষ্য দ্রব্য দেহের মধ্যে পাঁক হইতেছে । পাঁক হইলে 

সারভাগ পৌছিতেছে ইন্রিয়ূপ দেবতাদিগের নিকটে আর অসার 
ভাগ নিম্ন দ্বার দিয়! বাহির হইয়া বাইতেছে। জানিয়া শুনিয়া অগ্নিহোত্র 
কর, তুমি হইলে দেবতা । আর তাহাকে না ম্মরিয়া, তাহাকে না নিবে- 

দিয়া আহার কর তুমি হইলে অসুর । তাই শাস্ত্র বলিতেছেন অনিবেদিত 
অন্ন বিষ্টাস্বরূপ, অনিবেদিত পানীয় মৃত্রন্বর্ূপ । এস আমরা মাতেব হিত- 
কারিণী শ্রুতি মন্ত্রের ভাব মোটামুটি জানিয়া অগ্থিহোত্র করি। শ্রুতির 

আজ্ঞা পালনই মানুষের পরম লাঁভ। 

শ্রবণ কর শ্রুতি কি বলিতেছেন__ 

এই সংসারে ক্ষুধার্ত বালক যেমন মাতার উপাসনা করে,_মা কখন 

থাইতে দিবেন এই*ভাবিয় ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত হয়, সেইরূপ সমস্ত প্রাণীই 
অগ্নিহোত্রজ্ঞানীর এই যজ্ঞকে ভোঁজনের জন্ত উপাসনা করিয়া থাকে--. 

ভাবে কখন ইনি ভোজন করিবেন, করিলে আমরা তৃষ্রি'লাভ করিব। 

শ্রুতি আবার বলিতেছেন অ কুহুমব্রিদ্বালবিলক্বীন জত্বীনি 

শাক্রাহালনীপ্ঘালজ্ঞনি সত্ুঘান্ নানক্নন্ আন্ বৈশ্বানর বিত্তা 
ন! জানিয়া বদি কেহ হোম করে তবে আছতি যোগ্য জলন্ত অঙ্গার 

উপেক্ষা করিয়া সে আহ্থতির অবোগ্য ভম্মে আহুতি দেয়। আর 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৮৭ 

 শ্বী নল বল্ ॥ ত্বহি: ক্মী ॥ নত্ানহবিবীমীজনওনিনস্থীল্ন্। 
নতৃ বন্ক্ধা দঘল লামজ্জন্নন্বীলীয়ণ » যা দঘলালান্ালি 

জ্ুত্ৃঘান্, না ততৃঘান্ দাব্যায ব্লাীনি, দাব্ন্চ্সনি ॥ £ ॥ 

মাধীত্যলি অন্তত নি গ্কুলিন্র্ন্াতিন্যহ্তু্যন্ানিন্া- 
শর্ঘনি ্বান্ব্্ঘলি হিনিচ্ন্সাঁ অন্ নিত ীস্বাহিন্যত্বাবি- 
ঘিনিষ্ভনষ্বন্ ভ্রচ্ঘনি লব্ঘাবৃনমি ভযলি মলযা য্লিহযো- 

স্রন ললমা লক্পনন্ব বললি ॥ ২॥ 

ক্সঘ ঘ হনব্নি নিল্বালবিনন্ীল স্তত্বীনি, লব্ম অন্বম 
ত্ান্ন্ত্ বজন্ত্ লূনন্থ বন্য ভ্রান্ত সন লতনি ॥ 

ঘিনি ইহা এইরূপে জানিয়া অগ্রিহোত্র হোম করেন, সমস্ত লোকে, 
সমস্ত ভূতে, সমস্ত আত্মাতে তাহার হোম কর! হয়। 

প্রথমে ভোজনার্থ হোমের যোগ্য অন্ন আমসিলে ভোক্তা যে প্রথম 

আহুতি দ্বার! হোম করিবেন তাহা প্রাণায় স্বাহা। ইহা দ্বার! হৃদয়ন্থ 
প্রাণ বারুর তৃপ্তি হয় ॥ ১ ॥ 

ক্ষুধা তৃঞ্ী প্রাণের । প্রাণের তৃপ্তিতে চক্ষের' তৃপ্ডি ; চক্ষের তৃপ্তিতে 

চক্ষুর অধিষ্ঠাতা হৃর্য্যের তৃপ্তি; হৃর্যোর তৃপ্তিতে অন্তরীক্ষলোকের তৃপ্তি। 
অন্তরীক্ষলোকের তৃপ্তিতে ছ্যলোক ও আদিত্য যে কিছু বস্তুতে অধিষ্ঠান 

করিয়! স্বামিবূপে তাহাদের পরিচালক তৎসমস্তেরই তৃপ্তি। তাহাদের 
তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভোজন কর্তীও তৃপ্তিলাভ করেন। এঁ ভোক্তা আরও 
সস্তান পশু প্রভৃতি দ্বারা, অন্প্রাচ্র্ধ্য দ্বারা এবং শরীরগতদীপ্তি ও বেদা- 
ধ্য়ন জনিত তেজ দ্বার! তৃপ্তিলাভ করেন'॥ ২॥ 



৮৮ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
সির রা ০০ 

সঘ আঁ দ্বিনীণাঁ ভৃস্ঘানা ভ্তভ্্াহ্ জ্যালাত ব্লাউলি, 

আ্আালব্তুজননি ॥৫॥ 

জ্যানভঘননি আলভুণনলি, আনলনন্নি অন্দুলাহ্তুঅত্রলি, 

স্বন্ছমঘিভ্রম্লি হিয্ব্তুমন্রন্নি; ভিস্কাগনল্লাভ মন্ঙ্গিস্ত 

হিম্স্ত ব্বন্ুমাম্বাঘিনিম্ভন্নি নলুজনলি 7 লব্যান্ভ্রামি ভপননি 

ঘলযা ঘগ্যলিহক্াহাল নলঘা লল্পাবস্ববনলি ॥ ২ ॥ 

ক্সঘ ঘা ভনীমা জস্ৃঘান্ লা তস্াহালাঘ ব্লাউননাল- 

ব্নচঘনি ॥ ৫ ॥ 
_. স্মআানন্তঘলি নাকুল্রচ্ঘনি ; নানিভ্চসক্ঘালবিনভ্তুচ্ে 

ন্সব্নীন্র্নি দ্ুঘিনী ভ্রঘনি; ছঘিন্সানচ্ন্যাঁ অল বিত্ত 

স্কঘিনী ন্বাব্নম্বাঘিনিভ্তনব্বন্ ভচ্ঘনি ; নহ্যানৃভ্তমি ভ্রমেনি 
সজযা নগ্মমিহল্লাত্বল নজঘা লল্পানভ্ববননি ॥ ২॥ 

অনস্তর যে দ্বিতীয় আনুতি দিবেন তাহাতে “ব্যানার স্বাহা* বলিয়! 

হোম করিবেন। তাহাতে সর্বাঙ্গব্যাপী ব্যান বাধুর্ তৃপ্তি হয় ॥ ১॥ 
ব্যান বায়ুর তৃপ্তিতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি; শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে 

তদধিপতি চন্দ্রের তৃপ্তি; চন্দ্রের তৃপ্তিতে দিক্ নমূহের তৃপ্তি ; দিক্ সমুহের 

তৃপ্তিতে চন্দ্র ও দিক্ সমূহ যে কিছু বস্ততে অধিষ্ঠান করেন তাহাদের 
তৃপ্তি; তৎসঙ্গে সঙ্গে স্ব ভোক্তাও প্রজা পণ্ড অন্নপ্রাচূত্য, শারীরিক 

দীপ্তি ও অধ্যয়ন জনিত তেজদ্বারা তৃপ্তিলাভ করেন ॥ ২॥ 
অনন্তর যে তৃতীয় আহতি দিবেন তাহাতে 'অপানার স্বাহা, বলিয়া 

হোম করিবেন। তাহাতে অধস্থ অপান বাযুর তৃপ্তি হয় ॥ ১ ॥ 
অপান বায়ুর তৃণ্ডিতে বাগিন্্িয়ের তৃপ্তি ; বাঁগিন্দিয়ের তৃপ্তিতে তদধি- 



বিচার-চন্দ্রোদর । ৮৯ 

সম যা পুত ভস্থৃযালা ভৃত্যাল্ লালা বালি 
বলালব্লচ্ঘনি ॥ ৫ ॥ 

ঘলান ভরঘললি জনভ্তত্লি) ললঘি ভন সভজন্য- 
হলি, অভজন্যান্তঘ্নি ঘিত্যন ভদ্ললি : হিত্যুনি ভমনক্সা 
অন্ ন্বিত্ব নিতৃহ্ব মভজন্যস্বাঘিনিম্ভলহ্বান্ ভ্রঘননি ; নব্তান্ত- 
বমি ভ্রননি জনা গ্যবিবলাহীন নজঘা অক্পনন্ব- 
বনলি ॥ ২ ॥ 

ক্স ঘা সম্বনীত্তন্যা্লা ভ্তত্ঘাভৃহানাঘ জাকন্সাল- 
ক্বঘেলি ॥ ৫ ॥ 

পতি অগ্রিদেবের তৃপ্তি ; অগ্নির তৃপ্তিতে পৃথিবীর তৃপ্তি; পৃথিবীর তৃপ্তিতে 

পৃথিবী ও অগ্নি যে কিছু বস্ততে অধিষ্ঠান করেন তাহাদের তৃপ্তি ; তৎসঙ্গে 

সঙ্গে স্বরং ভোক্তাও প্রজা, পণ্ড, প্রচুর অন্ন, শারীরিক দীপ্তি ও ব্রহ্াবর্চস্ 
দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন ॥ ২॥ 

অনন্তর যে চতুর্থ আহ্ুতি দিবেন তাহাতে “সমানায় ম্বাহা” বলিয়া 

হোম করিবেন। তাহাতে নাভিস্থ সমান বায়ুর তৃপ্তি হন ॥ ১ ॥ 

সমান বায়ুর তৃপ্তিতে মনের তৃপ্তি; মনের তৃপ্তিতে পর্জন্যদেবের-- 

মেঘের অধিপতির তৃপ্তি ; পঞ্জন্তদেবের তৃপ্তিতে বিছ্যতের তৃপ্তি ; বিছ্যুতের 

তৃপ্তিতে বিছ্বাৎ ও পর্জন্তদেব যে কিছু বস্ততে অধিষ্ঠান করেন তৎসমস্তেরই 

তৃপ্তি; তৎসঙ্গে সঙ্গে ভোক্তাও প্রজা পণ্ড প্রচুর অনাদি, তেজ ও ব্রহ্মবচ্চন্ 
দ্বার! তৃপ্তি লাভ করেন ॥ ২ ॥ 

অনন্তর যে পঞ্চমী আহুতি দিবেন তাহাতে “উদদানায় স্বাহা” বলিয়া 
ভোম করিবেন। তাহাতে কস্থ উদান বামুর তৃপ্তি হয় ॥ ১ ॥ 



৯৩ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
০০৪ 

নিত াতিািটাি উপাস্িরীপা ৯১৭ ছি ্স্ইিস িটাটিন্জির তত ৬ পাস 

৯ ৬০তম সিএ 

শকান ভঘনলি আব্দ ভষননি ; চিপৃরারারসূরে শ্রাু- 

বা দ্ললি ; আাহী ভ্চততন্যান্জামন্ত্ঘন্সাজাম ভগননি যন্বিজ্ত 
শ্ামস্বা্গাম্মম্বাছিলিম্ভনহ্বন্ ভগননি ; নব্যানুভমি ভঘনলি 

দজঘা অস্যমলিহলাত্বল নঈীঅষা লক্পনত্ববনলি । ২ ॥ 

উদ্দানের তৃপ্তিতে ত্বগিল্তিয়ের তৃপ্তি ; ত্বকের তৃপ্তিতে তদধিপতি বায়ুর 

তৃপ্তি; বায়ুর তৃপ্তিতে আকাশের তৃপ্তি; আকাশের তৃপ্তিতে বাধু ও 

আকাঁশ যে কিছুতে অধিষ্ঠান করেন তাহাদের তৃপ্তি) তৎসঙ্গে সঙ্গে 
ভোক্তাও প্রজা পণ্ড অন্নাদি, তেজ ও ব্রহ্মবর্চস্ দ্বারা তৃপ্তি লাভ 

করেন ॥ ২। 

যে যুক্তিতে ভগবতী শ্রুতি এই পঞ্চপ্রাণের তৃপ্তিতে বিশ্বরন্দাও 

ধাহার শরীর সেই বিরাট পুরুষের তৃপ্তি হইতেছে বলিতেছেন আধুনিক 
বিজ্ঞান দ্বারা তাহা সুন্দররূপে দেখান যাঁয়। জগতের প্রতি ব্যন্টি পুরুষ 

সেই সমষ্টি পুরুষের অঙ্গ। কাজেই ব্যষ্টি পুরুষকে সমষ্টি পুরুষের দিকে 

ফিরাইয়৷ দেওয়াই পঞ্চাগ্নিবিদ্ভার উপদেশ । এই বিদ্যা! সাহায্যে যে 

হিরণ্যগর্ভ পুরুষের উপাসনা! কর! হয় তাহাতে হয় ক্রমমুক্তি। ইহার 
পরেই স্বাত্মদেবের উপাসনাতেই সপ্ঘোমুক্তি। ধাহারা সগ্ভোমুক্ত, শ্রুতি 

বলেন নল লভ্য দাল্ছা ততন্ক্মালন্লি হুক্ইত অমলবীযন্জী 
সগ্ভোমুক্ত জনের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না। এই থানেই ইহ! পরম ব্যোমে 

বিলীন হইয়! যায় এবং তিনি ব্রহ্ম ভাবেই স্থিতি লাভ করেন। 

এইরূপে ভোজন সম্পন্ন করিয়া হস্ত প্রক্ষালন না করিয়াই ও ক্ষব্বমা- 
দিঘাললবি জ্লাত্বা বলিয়। গণ্ষ গ্রহণ করিবে। ও অমৃত জল 

ভক্তন্তানস্তাপিধানমাচ্ছাদনমসি। ভোঁজনাবসানে বলিবে-- 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৯১ 

সী ্রতৃন্ভলাল: ঘৃত্মাস্তান্ত্ব অলাম্মিন:। 

কু: লক্হ্ম জনন: পন্থব: দীব্যানু লিক্ৰনুজ | ৫ ॥ 
॥ক্সী নন্ ন্ ॥তহি:ক্সী ॥ ম্যললক্ন: 

আঁ মনত: দলিষ্টিনা: আহীই অমহগ্ন্লি অহলপলীহ্ম্। 
মান: ঘনী আীন্ধমীঘু হ্বান লান্সনীওক্ন্জী ললঘহী 

স্বহ্ন্বী॥ ৫ ॥ 

পুরি দেহে শেতে পুরুষঃ পরমাত্ম! গ্রীণাতু শ্রীতোভবতু । কিস্তৃতঃ? 
অন্ুষ্ঠমাত্রঃ অননষ্ঠ পরিমাণঃ সৃস্থাত্বাভিপ্রায়মেতৎ। পুনঃ কিভভুতঃ ? অনুষ্ঠং 
সমাশ্রিতঃ। চ কারোইপ্যর্ঘঃ ৷ শিরপ্রভৃতিনবয়বান্ সমাশ্রিতঃ। ইতি 
অঙ্ষ্টমপি সমাশ্রিত ইত্যনেন সকল দেহ ব্যাপকত্বং দশিতম্। পুনঃ 
কিস্তৃতঃ? প্রভুঃ দেহস্তাধিষ্ঠাতা, আত্ম! তদধিষ্টিতো দেহো যতঃ সর্বব- 
কার্ধ্যেু প্রবর্ততে। অপি কিস্ততঃ? সর্বস্ত জগত ঈশ ঈশ্বরঃ। পুনঃ 
কিনম্তুতঃ? বিশবভুক্ বিশ্বস্ত ভোক্তা । ভোত্ৃত্বং পালকত্বং সংহারকত্বসবা 

অয়মেবং স্বরূপঃ দেহমভিব্যাপ্য স্থিতোহনেন হন্তনিঃঅবেণ জলেন 

প্্রীণাত্বিতি বাক্যার্থঃ। 
অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দেহপুরে শয়ান এই পুরুষ শিরঃ প্রভৃতি'সকল দেহ 

ব্যাপিয়া আছেন। ইনি সকল জগতের ঈশ্বর। ইনি দেহে থাকিয়৷ 
দেহকে সর্ববকার্ধ্য করাইতেছেন বলিয়া প্রভু । ইনি বিশ্বের ভোক্তা__ 
পালফ়িতা। হস্তনিঃহ্থত এই জলের দ্বারা তুমি গ্রীত হও ॥ ১॥ 

শয়ন মন্ত্র। | 
সপ্তর্যপনঃ প্রাণিনাং শরীরে প্রতিহিতা আস্থিতা। কে তে সপ্তর্যয়ঃ? 

বুদ্ধিশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং নাসিক জিহ্বা ত্বক এতানি মনসা! সহ সপ্তেক্রিক়্াণ্যেব 



মহ বিচার-্চন্দ্বোদয় | 

॥ স্সাঁনন্ ঘন্ ॥ ভ্হি:ক্সাঁ॥ লালনহীর্ী জনা লাল 

না দান্পঘাধী বন্তুঘান। | 

ক্বাত্ত ই। হীনুক্বাহ ই। ভুহ্বাহান্ ই। ভাললাহাল হ। 

স্বাত ই। ম্সভমঞ্মি দঘললা ক্লা ২ই | হ্সআা২ই৪এ। 

সাত ই।ব্ীনু'হ্হ ই। ভৃহ্বহান্ ই। শ্পন্দীঘল জী হ। 

সপ্তর্যয়ঃ। ত এব সপ্ত স্বপতঃ পুরুষস্ত লোকং হৃদয়াত্বস্থানং ঈযুর্চ্ছস্তি 

রক্ষপ্তিচ। কিং রক্ষন্তি? অর্থবশাচ্ছরীরমেব। ন কেবলং সপ্তর্ষয় 

এবৈতে রক্ষস্তি আপশ্চ সপ্ত রক্ষস্তি। কে তে সপ্তাপঃ? শুক্রশোণিত বসা 

মজ্জা শ্রেম্বাক্রমুত্রাণি। কিঞ্চ তন্ত স্বপতঃ পুরুষ্ত তশ্তামবস্থায়াং দেবৌ 

গ্রাণাপানাবেব বায়ু জাগৃতঃ জাগরণং কুরুতঃ তন্ত স্বপতঃ পুরুষস্ত রক্ষার্থ- 

মিতি ভাবঃ। কিন্তীতৌ দেবৌ? সত্রসদৌ সত্রেদেহে স্থায়িনৌ। পুনঃ 

কিন্তুতৌ ? অস্বপ্রজৌ স্বপ্নরহিতৌ। 
চক্ষু কর্ণ নাসিক! জিহ্বা ত্বক্ মন ও বুদ্ধি এই সাতটিতে অধিষ্ঠিত সপ্ত- 

খষি এই শরীরে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই সপ্তজন স্বতঃপ্রমোদশৃন্য এই 
শরীরকে জাগত অবস্থায় রক্ষা করেন। শুধু যে সপ্তখযিই রক্ষা করেন. 
তাহা নহে কিন্তু শুক্রশোণিত বসা মজ্জা শ্লেম্মা অশ্রু ও মূত্র এই সাত 
প্রকার জলও এই দেহকে রক্ষা করে। নিদ্রাকালে এই সাত জন, নিদ্রিত 
পুরুষের আত্মস্থান যে হৃদয় লোক এই লোকে গমন করের.। -পুরুষ যখন 

নিদ্রা যান তখন তাহার সেই অবস্থায় দেহেস্থিত এবং স্বপ্ররহিত প্রাণ ও 

অপান নামক দেবতাদ্য় এই নিদ্রিত পুরুষের রক্ষা জন্য জাগিয়! থাকেন। 

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের নিদ্রাকালে চি্কুটে যে যেমন অনস্তনাগরূপী লক্ষ্মণ 
জাগিয়া থাকিতেন সেইবপ ॥১॥ 



বিচার-চন্দ্রোদয় । | ৯৩ 
জিলা ভাসি পিপি পাস্িপীসটিপস্সিি ইসস তোন্িাস্পট সস সপ তত ৮৮৬৭৮ সক খালি সিটি ভা অস্ত শস্ি ল শি শিপ আধ 1 গকািপাসিত িিসশপাস্টিিসমি এি 

বাত হ। দুল ইবন ম্ন্তলহত লা ২হ। মা ২হ৪% | 

ভাত ই। বনুক্বহ্ ই।তৃব্বহান্ হ। স্মত্বমাওম্মত্বা ই) 
স্বাত ই। শীমাহ্হালি জু হৃত্রলা হহ।ন্না ২ই$ধু ল্। 

ক্কাত ই। বীল্হ্বৰ্ ই। তুহ্হান্ ২। ব্বন্পালান্ল ই। 

ভাত হ। ক্স্লললললতৃব্ললা ২৪ । ভূমী হই৪ধু। 
ভাত 5। না। ছহমানলি: ই। হলভন্তল ই। 

ব্বান্ছছ ই। জীনিনজ্জঞ হ। উনূ হবীলী ব্বন্তযা ২২৪ ॥ 
শশা শশা তা শা পেস পপাশাশীশপাপিশীছ তত সপীশীপিশাপলান 

সামবেদে ছন্দ আচ্চিকে ঝষ্ঠাধ্যায়ে প্রথমথণ্ডে নবমী বাক্। 

ভাষ্যং--তত্র বিকল্পে হা উ গ্ধতে। “অদীর্ঘে দীর্ঘবৎ কুর্য্যাৎ 
ইত্যাদি সামশিক্ষোক্তমনুস্মরণীয়ম্। তত্র চতুরঃ সেতৃন্ তরেত্যন্বয়ঃ। 
সেতুর্যথা জলপ্রবাহভেদকো ; ভবতি তথা অথট্তিকরসভেদকাশ্তত্বারঃ 

সেতবো৷ ভবস্তি। তান্ তরোল্লজ্যয়েত্যুপদিশতি । কিস্ভৃতান্ সেতৃন্? 
ুস্তরান্ উপায়াস্তরেণ হুঃখেন তর্তুমশক্যান্। অথ সেতুন্ তথ! তুল্লজ্বনো- 
পায়াংশ্চ কথয়তি--দানেনেতি ৷ তত্র ব্রহ্মাপণত্বেন বদ্দীয়তে তদ্দানমিতি 

বাপদেশ্তাম্। তদন্যৎ দেহভার্ধ্যাপুত্রাস্তর্থং যদ্ধায়ীক্রিয়তে তত অদানম্। 

এবং দানেন অদানমুন্তজ্ব্য দেহাগ্যর্থং ব্যয়ীকৃতমপি ব্রহ্গার্পণমিতি জ্ঞাত্বৈব 

কুর্বিতার্থঃ। তদুক্তং ভগবতা-_- 

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দর্দাসি যৎ। 

যত্তপস্তসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুঘ মদর্পণম্। গীতা! ৩1৪২ । ইতি। 
অথ জ্ঞানপ্রকারমাহ---অহমন্্ীতি। অহং খতস্ত সত্যস্ত ব্রহ্গণঃ 

প্রথমজোন্মি। প্রথমং সর্বন্মাতপ্রাক জাত ইতি প্রথমজঃ। শবলত্বেনোপ- 

স্থিতঃ দেহভার্্যাপুত্রকলত্রাদিঘস্তর্গতো হিরণ্যগর্ভোহহমজ্ঞাত্বাম্মীতি ব্রহ্গার্পণ- 



৯৪ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
সিসি লিপি পাপী লা, বলিস তারি লস ৪ স্পস্ট সিসি লি এ 

কলা সিলিকা ছি পাতলা 

মেব ভাবয়েদিত্যর্থ; ৷ তথা হা উ ইত্যথবা। অক্রোধেন ক্ষমারূপেণ ক্রোধং 

দ্বিতীয় সেতুংতর। তত্রোপায়মাহ-_পুর্ধমিতি । দেবেভ্যো মনশ্চ- 

ক্ষুরাদিভ্যঃ সকাশাৎপূর্বং অমৃতন্ত ব্রদ্মণো নাভিঃ বুদ্ধিরপেণ তার- 

কোহমন্মি। বুদ্ধি প্যস্তমেব ক্রোধ, ততোগ্রে ব্রদ্মৈবান্মীতি ভাবয়, 

“যো! বুদ্ধেঃ পরতস্তনঃ* ইতি ভগছ্ক্কেঃ। তথ! শ্রদ্ধয়া কৃত্বা অশ্রদ্ধাং 

তৃতীয়ং সেতুং তর, অস্তযেব পরমাত্মা নাপরং প্রয়োজনমিতি ভাবয়ন্। 

তত্রোপায়মাহ--ব ইতি। যঃ পুরুষঃ, মা ইতি মহ্ং, দদাতি সর্ধং 

নিবেদয়তি স ই স এব দেবং আবাঃ প্রাপ্তবানিত্যান্তিকা বিশ্বাসাদশ্রদ্ধাং 

তৃতীয়সেতৃং তরেত্যর্থঃ। অথ সত্যেন ব্রহ্মণা অনৃতং প্রাতিভাসিকং 

বিশ্বাকারং তর। তত্রোপাযমাহ অহমিতি। অহং জীবরূপেণান্নং অদ্মি । 

তথা প্রলয়ে অন্নং অনস্তং ভক্ষযস্তং অগ্লযাহ্যপাঁধিভূতং সর্ধং অশ্ৌ আন্তি- 
পরক্ষেপবজ্জুভোমি, প্বাইবশিষ্কেত সোন্মাহম্” ইতি ভা বয়েদিত্যর্থঃ । এব 

মেষ৷ উক্ত প্রকারা গতিরুদ্ধার গ্রকারঃ। এবছুক্তপ্রকারমমূতং মোক্ষঃ। 

অনেনোপদেশেন স্বর্চ্ছ। তথা জ্যোতিরমৃতং গচ্ছে ত্যুপদেশঃ । 
ভগবান্ শঙ্করাচার্্য এই বেদোক্ত কল্সাষ সাম অবলম্বনে লিখিতেছেন -_ 

দানং ব্রহ্ধার্পণং যৎ ক্রিয়ত ইহ নৃভিঃ স্তাৎ ক্ষমাহক্রোধসংজ্ঞা শ্রদ্ধাইইস্তিক্যং 

চ সত্যং সদিতি পরমতঃ সেতুসংজ্ঞং চতুষ্কম্। তৎস্তাৎ বন্ধায় জন্তোরিতি 
চতুর ইমান্ দানপুর্বৈশ্চতুর্ভিঃ তীত্ব্ণ শ্রেয়োহমৃতং চ শ্রয়ত ইহঃ নরঃ 
স্বর্গীতিং জ্যোতিরাপ্তিম্। 

নৃতির্মনুঘ্যৈঃ বত বরহ্ধার্পণং ব্যয়ীক্রির্তে তদ্দানমিতি প্রোক্রম। তথ! 
যা অক্রোধসংজ্ঞ। সা ক্ষমা প্রোক্তা। তথা আস্তিক্যং অস্ত্যেবানেন 
প্রয়োজনমিতি বিশ্বীসরূপিণী বুষ্ধিঃ শ্রদ্ধেত্যুচ্যতে । তথা সতাং সদিতি 
রন্মেতি চতুষ্টয়ং মুক্তেঃ সাধনম্। অতঃ এভ্যঃ পরমন্বঘিরুদ্স্করূপং চতু্ষং 
সেতুমংজ্ঞং তবতি । অদ্দানং ক্রোধঃ অশ্রন্ধা অসত্যমিতি যৎ সেতুচতুষ্টস্ং 



বিচার-চন্দ্রোদয় ৯৫ 

তজ্স্তোঃ প্রাণিনঃ বন্ধায় ভবতি। ইতি কারণাৎ ইমান্ পূর্বোক্তান্ 
চতুরঃ সেতু৭ দানপৃর্বৈশ্চতুতিস্তীত্ব? উল্লজ্ঘ্য নরঃ পুরুতার্থার্থী শরেয়ঃ অমৃতং 

স্বগতিং জ্যোতিরাপ্তিং চ শ্রয়তে প্রাপ্পোতি ; শ্রেয়ঃ স্ুকৃতাতিশয়ং অম্ৃতং 

দেবত্বং স্বর্গতিং উদ্ধগতিং জ্যোতিরাপ্তিং চ প্রাপ্রোতীত্যর্থঃ ! 

যদি সংসারসাগর হইতে মুক্তি চাও তবে ছুর্নজ্ঘ্য চারিটি সেতু পার 
হও। সেতু যেমন জলপ্রবাহ ভেদক হয় সেইরূপ অথগ্ডরস ভেদক 

চারিটি সেতু আছে। দান না করা ক্রোধ, অশ্রদ্ধা এবং অসত্য এই 

চারিটি অখটগকরস ব্রঙ্গকে পাইতে দেয়না । ব্রন্মে অর্পৰ করিতেছি 

এই ভাবনার যে দান তাহাই দান। দেহ ভার্ষ্য! পুত্রা্দি জন্ত যাহ! ব্যয় 

করা যায় তাহ! অদান। দানের দ্বারা অদানকে উল্লজ্ঘন কর। দেহা- 

দির জন্য যাহা ব্যয় কর তাহাও ব্রহ্ধার্পণ এই জানিয়! ইহ! নিত্য অভ্যাস 

কর। কিরূপে ব্হ্ধ্যর্পণ অভ্যাস করিবে? খত ও সত্য স্বরূপ ব্রন্ধ 
হইতে প্রথমে জন্মিয়াছি। দেহ ভাধ্যা পুত্রকলত্রাদিতে সমষ্টি ভাবে 

ধিনি আছেন সেই হিরণ্যগর্ভই আমি ইহা৷ জানিয়া সমন্তই ব্রন্ধার্পণ ইহা 

ভাবনা করিবে। অক্রোধ বলে ক্ষমাকে। ক্ষমা অভ্যাসে ক্রোধ সেতু 

পার হও। মন চক্ষু প্রভৃতি দেবত৷ দিগের উর্ধে ব্রহ্মের নাভি । বুদ্ধি বা 

প্রকৃতি পর্যন্ত ক্রোধ। আমি ব্রহ্ম এই ভাবনা করিলে বুদ্ধির উপরে 

তোমার স্থিতি হইবে। বুদ্ধিরও উপরে যিনি তিনি ব্রহ্ম । “আমি 
ব্রহ্ম” ভাবন! রূপ অক্রোধ দ্বারা, প্রকৃতি পর্যন্ত সমস্তই যাহা ক্রোধ, তাহা 

ত্যাগ কর। শ্রদ্ধা দ্বারা অশ্রদ্ধ' সেতু পার হও। পরমাত্মাই আছেন। 

পরমাত্বাই প্রয়োজন অন্ত কিছুরই প্রয়োজন নাই ইহাই ভাবনা কর। যে 

পুরুষ আমাকে সবই দিতেছেন সেই ফ্েবতকে আমি পাইয়াছি আমিই 

আত্মারূপে সেই দেবতা, এই আন্তিক্য বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধ৷ দ্বার! অশ্রদ্ধ 
সেতু পার হও। সত্যস্বরূপ ব্রন্ধকে পাইপ্না প্রাতিভাসিক বিশ্বাকার 
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পসভাস্িািত সপ পপি পিসি পপি টি হস এস সরস তি ই 

এই অসত্য সেতু পার হও। আমি জীবরূপে অন্ন ভক্ষণ করি। মুখই 

আমার যজ্ঞকুণ্ড। এখন ইহাতে আন্ছতি দিতেছি । কিন্তু গ্রলয়ে অগ্নিতে 

আহ্ুতি প্রক্ষেপণ মত আমার পূর্ণ ভাব-__সেই পরমাত্বাতে সমস্তই আমিই 

হোম করিব করিয়! সমস্ত লয় করিব--সমন্ত লয় হইলে যিনি থাকেন 

তিনিই আমি এই ভাবনা! দ্বারা চতুর্থ সেতু পার হও। ইহাই গতি-_ 
উদ্ধারের প্রকার । ইছাই অমুত--মোক্ষ এই উপদেশ মত কার্ধ্য করিয়া 

স্বর্গে যাও উর্ধগতি প্রাপ্ত হও এই জ্যোতি বা অমরত্ব প্রাপ্ত হও। 

পি প্রি শা, পরি কা সি লো ক 



ভব ৩ 
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মৌনং স্বাধ্যায়নং ধানং ধোয়ক্রক্গানুচিস্তনং | 

জ্বানেনেতি তয়োঃ সমাগস্তদবস্য দর্িম্। 





_ উপোদ্ঘাত বর্ণন।, 

প্রশ্ন । পুরুষার্থ কি? 
উত্তর। সমস্ত মন্ুম্মের ইচ্ছার যে বিষয় তাহাই পুরুষার্থ। 

প্রঃ। সমস্ত মনুষ্য কোন্ বিষয়ে ইচ্ছা করিয়া 
থাকে £ 

উঃ। সকল মনুষ্যই সর্বছঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা 
করিয়া থাকে । ধর্ম, অর্থ, কাম.ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুতার্থ। প্রথম 

' তিনটি গৌণ, শেষটি মুখ্য । 

প্রঃ। সর্বছ্ঃথ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি কি ? 
উঃ। সর্বছঃখনিবৃত্তি ও. পরমানন্ধ প্রাপ্তিই মোক্ষের স্বরূপ । অজ্ঞান 

সহিত জনন*মরণাদিকে ছুঃখ বলে। মিথ্যাকে মিথ্যা বলির. নিশ্চয় 



২ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
ক সফি ভর সি উপ সি সি সত রি পা ০ স্পন্সর ০ ৯৯ রি এসপির উপ 

বোধ হইলেই ছঃখ নিবৃত্ত হয়। ছুঃখনিবৃত্তিই পরম প্রেমের বিষয় । 

অন্ধকার দূর হইলে সর্বত্র আলোক। আমি বর্থা, আমি ভোক্তা এ 

অভিমান ছাড়ি যে স্বরূপে স্থিতি, তাহাই মোক্ষ। ইহাতেই সর্বহুঃখ- 
নিবৃত্তিও পরমানন্দ প্রাপ্ত হইল। বেদমতে স্বর্গ, বৈকৃঠ ইত্যাদি 

প্রাপ্তিও মোক্ষ নহে। 

প্রঃ। কিরূপে মোক্ষ লাভ হয়? 
উঃ। ব্রঙ্গজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। 

প্রঃ। ব্রহ্মজ্ঞান কি ? 
উঃ। ব্রদ্ষের স্বরূপ যথার্থ জানার নাম ব্রহ্গজ্ঞান ৷ কর্ম্ম ও উপাসনা 

দ্বার চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্বগুদ্ধি হইলে চিত্তের একাগ্রত1 লাভ হয়। ইহাই 

মোক্ষ নহে। কিন্তু ব্রহ্ম ও আত্ম অভিন্ন বোধ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় । 

প্রঃ। ত্রহ্ষজ্ঞান কয প্রকার ? 
উঃ। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে ব্রহ্গজ্ঞান ছুই প্রকার। 

নি 

অস্তি ব্রঙ্গেতি চেৎ বেদ পরোক্ষজ্ঞানমেব তৎ। 
অহং ব্রদ্ষেতি চেৎ বেদ সাক্ষাংকারঃ স উচ্যতে ॥ 

পঞ্চদশী | 

প্রঃ। পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান কি ? 
উঃ। পসচ্চিদানন্দ রূপ ব্রহ্ম আছেন” ইহা! জানাই পরোক্ষ ব্রহ্ম 

জানের স্বরূপ । 

প্রঃ। কিরূপে পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় ? 

| উঃ। সদগূক ও সংশান্ত্র বচনে বিশ্বাস রাখিলে গরোঙ্ষ ত্র্ক্ঞান 

লাভ হয়। ৮৮ 
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পারিস হি 

প্রঃ। : পরোক্ষ ব্রদ্ধঙ্ঞানে কি হয় ? 
উঃ। পরোক্ষ ব্রন্জ্ঞানে প্র নাই” এই অসত্ব সম্পাদক বা অসপ্ভাব 

উৎপাদক আবরণ নিবৃত্তি হয়। 

প্রঃ । পরোক্ষ ব্রদ্মজ্জান কিরূপে পূর্ণ হয়? 
উঃ। ব্রদ্মনিষ্ঠ গুরু এবং বেদাস্ত শাস্ত্র অনুসারে ব্রক্মন্নিক্ষা রণ 

করিলে পরোক্ষ ব্রহ্গজ্ঞান পূর্ণ হয়। 

প্রঃ। অপরোক্ষ ব্রন্মজ্জান কি? 
উঃ। “সচ্চিদানন্দ রূপ ব্রক্ই আমি” ইহা! জানাই অপরোক্ষ 

ব্রঙ্মজঞান। 

প্রঃ। অপরোক্ষ ব্রহ্গজ্ঞান কিরূপে লাভ হয়? 
উঃ। গুরুমুখে তভ্জ্রামজ্সি প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণে অপরোক্ষ 

বঙ্ষজ্ঞান লাভ হয়। | 

জীব ও ব্রহ্ধের একতাবাচক বাক্যকে মহাবাক্য বলে। মহাবাক্য 

চারিটি-_ 

প্রত্ভান'মানন্দহ শ্রহ্গ খথেদের মহাবাক্য। 

তত্জ্র্মস্নি সামবেদের মহাবাক্য। 

অহহ. ব্রক্মান্তি বভুর্বেদের মহাবাক্য। 

অঅশ্তচ্যাস্। ভ্রহ্মা অথর্ববেদের মহাবাক্য। 

গ্রঃ। অপরোক্ষ ব্রদ্মজ্ঞান কত প্রকার ? 

উঃ। অদৃ়্ ও দৃঢ় ভেদে অপরোক্ষ র্দজ্ঞান ছুই গ্রকার। 

প্রঃ। অদৃঢ় অপরোক্ষ ব্রদ্ধজ্ঞান কি? 



৪ বিচার-চন্দ্রোদয় 

উঃ । নানা শান্ত শ্রবণে চিত্তের বিক্ষেপ, ব্রন্মের অদ্বৈতভাব অসম্ভব 

বলিয়া ধারণা, জীবও ব্রন্মভেদবাদী পামর পুরুষ সংসর্গজনিত সংস্কার--এই 

সমস্ত সংশয় দূর হইল না, তথাপি গুরুমুখ হইতে মহাঁৰাক্য শ্রবণ করা 

হইল; এতত্বারা অদু় অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানে পূর্বোক্ত 

সংশয় থাকে বটে, কিন্ত গুরুবাক্যে বিশ্বাস থাকে বলিয়া সংশয় জোর 
করিতে পারে না । 

প্রঃ! অদৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান কিসে হয় ? 
উঃ। অসম্ভাবনা * এবং বিপরীত ভাবনা সহিত, ব্রহ্ম ও জীবের 

যে একতার নিশ্চয়, তাহাকে অদৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্ধজ্ঞান কহে। 

প্রঃ। অদৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা কি হয়? 
উঃ। অদৃট় অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা উত্তম লোক প্রাপ্তি এবং পবিত্র 

শ্রীমান্ বংশে জন্ম হয়) অথবা নিষ্কাম থাকিলে জ্ঞানি পুরুষের কুলে জন্ম 
হর টি ৯6 এ 

প্রঃ। অদৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান কিরূপে পূর্ণ হয়? 
উঃ। সংচিৎ-আনন্দ আদি ব্রন্মের বিশেষণের অপরোক্ষ ভান 

হইলে, সংশয় এবং বিপরীত ' ভাবনার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; তখন অদৃঢ় 
অপরোক্ষ জ্ঞান পূর্ণ হয়। 

প্রঃ। দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান কি? 
পা শাশীপিসপপিতদ 

* অসং-ভাবন! অর্থে প্রমাণগত এবং প্রমেরগত সংশয়. বেদাস্তশাস্ত্রে জীব 

ও ব্রন্মের ভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে বা অভেদ্দ প্রতিপাদন করা হইয়াছে ইহীই প্রমাণ- 

গত সংশয় । এবং জীব ও ব্রন্মের ভেন সত্য কি অভেদ সত্য ইছ৷ প্রমেয়গত সংশয়। 

বিপরীত ভাবনা অর্থে জীব-ও পরক্র্গের ভেদ সত্য এবং দেহা্টি, প্রপঞ্চ সত্য এইরূপ 

বিপরীত নিশ্চয় । ৃ | 
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উঃ। অসস্তাবনা ও বিপরীত -ভাবনারহিত যে বর্গ ও জীবের 

একতার নিশ্চয়, তাহার নাম দৃঢ় অপরোক্ষ বর্গজ্ঞান। 

প্রঃ। দৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান কিসে হয় ? 
উঃ। গুরুমুখ হইতে মহাঁবাক্য চারিটির অর্থ শ্রবণ, মনন, নিদি- 

ধ্যাসন রূপ বিচার করিলে দৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয়। 

প্রঃ। দৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা কি হয়? 
উঃ। দৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অভান * সম্পাদক আবরণ 

ও বিক্ষেপ রূপ কার্ধ্য সহিত অজ্ঞান বা অবিষ্তা নিবৃত্তি হইয়৷ বরন্ধপ্রাপ্ডি- 
রূপ মোক্ষ লাভ হয়। 

প্রঃ। দৃঢ় অপরোক্ষজ্ঞান কিরূপে পূর্ণ হয় ? 
উঃ। দেহই আত্ম! এই অজ্ঞান দূর হইয়া চিত্ত আপন উৎপক্তি- 

স্থানে যখন পৌছিবে, তখন চিত ক্ষয় হইয়া যাইবে। যে চিত্তভূমিতে 
প্রতিক্ষণ শত শত বিষয় প্রতিবিদ্বিত হইতেছে, তাহার লয় হইলে জগৎজ্ঞান 

* পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ রূপ ব্রন্মের একদেশে যে শক্তির ক্ষরণ, তাহাকে ব্রন্গেরই 
“অন্য ব্রহ্ম কি?” এইরূপ ভান হয়। তরঙ্গ লয় হইবার মত এ দ্বিতীয় ব্রহ্মভান 

ব্রন্মেতেই লয় ছুয়। এই লয়ের প্রাগভাব “অন্য কোন ব্রহ্ম নাই কেবল আমিই 

আছি” ইহাই প্অভান”। রূপ ভান অভান চারিবার হয় । ইহা হইতে চারি 
মহাবাক্য। এই ভান অভান মিথ্যা, মাঁয়। বা অবিদ্য।। অবিদ্যার শক্তি দ্বিবিধ! ঃ 
আবরণ ও বিক্ষেপ। যে শক্তি চৈতগ্ককে আবরণ করিয়া রাখে, তাহাই অবিদ্যার 

স্বাবরণ শক্তি; চৈতন্য আবৃত হইলে অন্তপ্পগ দেখায় । যে শক্তি দ্বার অবিদ্যার 

আবরণ-শক্তি-সমাবৃত চৈতম্যকে স্থুলশরীর লিঙ্গশরীর জীবচৈতদ্ক বলিয়া বৌধ হয়, 

তাহাই অবিদ্যার বিক্ষেপ শক্তি । বিক্ষেপ ঘ্বারা অহং কর্তা, অহং ভোক্তা এই মিথ্য। 

জান জঙ্গিয়। জন্ম-মরণাঁদি দুঃখভোগ হয় । 



৬ বিচার-চন্ত্রোদয় । 
হি গার, 

নষ্ট হইয়া একমাত্র ব্রহ্মই থাকিবেন ; যেমন তরঙ্গ, সাগর হইতে ভিন্ন নয়, 

সেইরূপ আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই বিজ্ঞান যখন হইবে, তখনই 
দুঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্ধজ্ঞান পূর্ণ হইবে । 

প্রঃ। বিচার কি? 
উঃ। আত্মা ও অনাত্ম! যে ভিন্ন, রানা 

০ 
পিউ 

কোহহং কথময়ং দোষঃ সংসারাখা উপাগতঃ। 

ম্টায়েনেতি পরামর্শ বিচার ইতি কথ্যতে ॥ 

যো বা মুঃ ১৪৫০ 

প্রঃ। এই বিচার কিরূপে আইসে ? 
উঃ। ঈশ্বর, বেদ, গুরু ও অন্তঃকরণ ( নিজের ) এই চারিটীর কৃপা 

দ্বারা লাভ হয়। * 

প্রঃ । এই বিচার দ্বারা কি হয়? 
উঃ। এই বিচার দ্বারা দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। 

বিচারাজ্ জ্ঞায়তে তত্বং তত্বাৎ বিশ্রান্তিরাত্মনি । 

অতো মনসি শাস্তত্বং সর্বদুঃখপরিক্ষয়ঃ । 

যো বা মুঃ। ১৪৫৩ 

প্রঃ। এই বিচার কিরূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়? 
উঃ। দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান পাকা হইলে বিচার পূর্ণ হয়। 

..*ঈশ্বর-কৃগ! হইলে সদ্গুরু আদি জ্ঞানসামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া য়ায়; বেদ কৃপা 

করিলে শান্ত্-অর্থ ধারণের শক্তি জন্মে । গুরু-কৃপা হইলে শাস্ত্রো পদেশের যাথার্থ্য উপলদ্ধি 
হয় এবং অস্তঃকরণের কৃপ। হইলে শাস্ত্র ও গুরুমতে সাধন সম্পাদন হয়। 



বিচার-চন্ছোদয়। ৭ 

কৃতমতি শতশে! বিচারিতং যৎ 

যদি তছুপৈতি ন মানমন্ত বুদ্ধিঃ 
ভবতি তৎফলং শরদঘনাভং 

সততমতো মতিরেব কার্যাসারঃ ॥ 

যো বাউপ ২৪০ 

শতবার বিচার কর, যাহা লাভ হয়, অবলম্বন কর। শতবার বিচারেও 

যদি মতি প্রপন্ন না হয়, তবে বিচার নিক্ষল। মতির প্রসন্নতাই বিচারের 

সার ফল। 

প্রঃ। বিচার কাহার করিবে ? 

উঃ। আমি কে? ব্রহ্মকে? প্রপঞ্চ * কি? এই তিন বস্ত্র 
বিচার করিবে। ৰ 

রামচন্দ্রের বিচার দেখ-_ " 

কিমিদ্দং নাম সংসারভ্রমণং কিমিমে জনাঃ । 

ছুতানি চ বিচিত্রাণি কিমায়াস্তি প্রয্ান্তি কিম্। 
যো বাঃ উপ ২১৪ 

মনসঃ কীদৃশং রূপং কথং চৈতৎ প্রশাম্যতি । 

মায়েয়ং সা কিমুখা স্তাৎ কথঞ্চেব বিবর্ততে ॥ ১৫এ 
কিমুক্তং স্তাৎ ভগবত মুনিন! মনসঃ ক্ষয়ে । 

কিঞেব্দি্জয়ে প্রোক্তং কিমুক্তমথবাত্বনি ॥ ১৭এ 

প্রঃ। এই তিন বস্তর সাধারণ রূপ কি ? 
উঃ। আমি ও ব্রহ্ম চৈতন্তরূপ এবং প্রপঞ্চ জড়। 

* সমষ্টি ব্যষ্টি স্ুল সৃল্্ম কারণ দেহ, আর তিনের অবস্থা এবং ধর্মকে প্রপঞ্চ বলে ; 
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প্র ৰৈ ॥ চৈতন্য [ ০ [! 

উঃ। যিনি জ্ঞানরূপ এবং সর্ধঘটাদি প্রপঞ্চ জানেন এবং যাহাকে 

ইন্দ্রিয়াদি কাহারও জানিবার শক্তি নাই, তিনিই চৈতন্য । 

প্রঃ। জড়কি? 

উঃ। আপনাকে না জানা এবং অন্তকেও না জানা--এই যে 

অজ্ঞান এবং এই অজ্ঞানের কার্য্যভূত যে ভৌতিক পদার্থ, তাহাই জড় । 

প্রঃ। পুর্ববোক্ত তিন বস্তর বিচার কোন্ রীতি 

অবলম্বনে করিতে হইবে ? 

উঃ। “তত্বমসি* মহাঁবাক্যস্থিত *ত্বং* পদ ও “তৎ” পদবাচ্য যে 

জীব ও ব্রহ্ম, প্রপঞ্চ ইহার উপাধি । যেমন দর্পণের উপাধি মুখ । প্রপঞ্চ, 

সর্পে রজ্জুবোধের স্তায়, মরুভূমিতে মুগতৃষ্চিকার স্ায়। বিচার দ্বারা প্রপঞ্চ 

মিথ্য। জানিয় ত্যাগ করার নাম প্রপঞ্চবিচার | 

আমি যে আত্মা ইহাই ব্রহ্ম” এই রীতি অনুসারে ব্রদ্দ ও আত্মার 

একতা বিচার করিয়া যে সত্য জানা, ইহাই “আমি কে? এবং বর্গ 

কে? বিচারের ফল ।” 

প্রঃ। এই বিচারের অধিকারী কে এবং তাহার 

কার্য কি ? ও 

উঃ। উত্তমজিজ্ঞান্থ এই বিচারের অধিকারী । বিবেক, বৈরাগ্য, 

বট্সম্পত্তি আর মুমুক্ষুতা এই চারিটা সাধনা করিয়া এবং ব্রহ্মবিৎ 
গুরু এবং বেদাস্তশান্ত্রচনে পরম বিশ্বাসী কদাচিৎ ক্লুতর্ক করে না। 

স্বরূপ জানিবার জন্ তীব্র ইচ্ছাযুক্ত অধিকারী, উত্বম জিজ্ঞান্ছ। উত্তম 



কস সিটি লী সিসি লামা তি আতিফ পস্প  সসএ সস সএস অ 

বিচার-চন্দ্রোদয় | ৯ 

জিজঞানু উপোদঘাত আদি প্রক্রিয়। দ্বার! “আমিই ব্রহ্ষ” এই রীতি অন্বসারে 

ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব জানিতে পারেন । 

৷ প্রক্রিয়াগুলির নাম কি কি? গ্রঃ 

উঃ। (১) 

(২) 

(৩) 

(৪) 

(৫) 

(৬) 

(9) 

(৮) 

(৯) 

(৯০) 

(১১) 

(১২) 

(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 

(১৬) 

উপোদঘাত। 

প্রপঞ্চের আরোপ অপবাদ । 

তিন দেহের ত্ষ্টী আমি । 
আনি পঞ্চকোশাতীত । 

তিন অবস্থার সাক্ষী আমি। 

প্রপঞ্চ মিথ্যা । 

আত্মার বিশেষণ । 

সচ্চিদানন্দ বিশেষ বর্ণন। 
অবাচ্য সিদ্ধান্ত বর্ণন। 

সামান্ত চৈতন্য ও বিশেষ চৈতন্ত। 
“ত্বং” পদ ও “তৎ* পদের বাচ্য অর্থ এবং লক্ষ্য অর্থ 

আর ছয়ের লক্ষ্য অর্থের একতা । 

জ্ঞানীর কর্মনিবৃতি । 

সপ্তজ্ঞানভূমিকা । 

জীবনুক্তি ও বিদেহমুক্তি । 
বেদান্ত প্রমেয় । 

ৃষ্টাস্ত সিদ্ধান্ত । 

ইতি শ্রীবিচারচন্দ্রোদয়ে উপোদঘাত বর্ণন 

নামক প্রথম কলা সমাণ্ডা । 



দ্বিতীয় কলা । 
প্রস্থ আন্লোপ-অপ্পবাছ। 

প্রঃ! শুদ্ধ ব্রহ্ম বিষয়ে প্রপঞ্চের আরোপ +% 

কিরূপে হয় ? | 

উঃ। অনাদি + শুদ্ধ-_ব্রক্মবিযয়ে অনাদি কল্পিত প্রকৃতি 
রহিয়াছে । সেই প্রকৃতির সহিত ব্রন্মের অনাদি কল্পিত $ সম্বন্ধ ( কল্িত 

ভেদ সহিত কিন্তু বাস্তবিক অভেদরূপ সম্বন্ধ ) রহিয়াছে। 

সেই প্রকৃতি তিন ভাগে বিভক্ত-_মায়া, অবিষ্ভা এবং তমঃপ্রধান 

প্রক্কৃতি। উহার মধ্যে যিনি শুদ্ধসত্বগুণযুক্তা' 8 তিনিই মান্না। আর 

ফিনি মলিন সত্বগুণযুক্তা তিনি অবিস্তা এবং ধিনি তমোগুণপ্রধান! 

তাহার নাম তমঃপ্রধান প্রকৃতি । 

উপ্বল্র- ব্রহ্ম পরিপূর্ণ পদার্থ, এজন্য মায়াতেও ব্রহ্গের প্রতিবিশ্ব 

আছে। মায়াগ্রতিবিদ্িত চৈতন্যকে জগৎকর্তী সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বলে। 

মায়া-উপাধিযুক্ত ঈশ্বর কুলালের ন্যায় জগতের নিমিত্ত-কারণ। 

** বস্তুকে অবস্ত বল! বা ব্রহ্মকে জগৎ বলার নাম আরোপ বাঁ অধ্যারোপ। 

+ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব ইহারা অনাদি। প্রবাহক্ধপে প্রপঞ্চও অনাদি । 

£ যাহা হইবে না বা স্বপ্নদর্শনের ন্যায় ত্রাস্তিতে ভাসে, তাহাই কল্পিত। 

$ যে সন্বগণপ্রকাশে রজোগুণ :আপনা হইতে তকে বশীভূত রাখিতে পারে, 

তাহার নাম শুদ্ধসন্বগুণ। যে সন্বগুণ থাকিলেও রজোগুণ তমোগুণকে বশীভূত রাখিতে 
পারে না কিন্তু তম স্বারা নিজে অভিভূত হয়, এরূপ সন্বকে মলিন সন্তবগুণ কহে। 
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সি হিস ও উল আপ সি 

জীবব--অবিষ্ঠাতে বঙ্গের প্রতিবিম্ব আছে । অবিস্বাপ্রতিবিশ্বিত 

চৈতন্য, ভোকা, অল্লজ্ঞ জীব। তমঃ্রধানপ্রক্কৃতিযুক্ত ঈশর মৃত্তিকার 

ন্যায় জগতের উপাদানকারণ। 

উনশ্বল্প এক -_সেই ঈশ্বর এবং জীব অনাদি কল্পিত। তন্মধ্যে 
ঈশ্বরের উপাধি মায়া একপ্রকার এবং আপেক্ষিক * ব্যাপক। হা 

ঈশ্বর এক। 

তীব্র বন্-_জীবের উপাধি অবিস্ত! নান! প্রকার এবং পরিচ্ছির, 
সেইজন্ত জীবও অনেক এবং পরিচ্ছিন্ন। 

জীব ও উইশ্বল্প ভিল্ন-জীব ও ঈশ্বরের অনাদি-কল্পিত 
ভেদ আছে। সৃষ্টির পূর্বে জীবের উপাধি অবিদ্ভা মায়াতে লীন, 

থাকে; এবং জীবও আপন সংস্কার সহিত মায়াতে লীন থাকে। 

মায়া কিন্ত, ন্ুযুপ্তিকালে অবিদ্ার স্ভায়, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন প্রতীত, 

হয় না। যেহেতু সৃষ্টির প্রথমে সজাতীয় বিজাতীয় ম্বগতভেদরহিত 
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ধই থাকেন। 

সচ্ি ইচচ্ছ1--সেই ব্রন্ধের সৃষ্টি প্রারস্তকালে, জীবের পরিপক্ক 
কর্ম নিমিত্ত “আমি এক, বনু হইব” এই ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা আছে অথচ 
শক্তি নাই, ইহাতে স্থষ্টি হয় না। আবার শক্জি আছে অথচ ইচ্ছা নাই, 
ইহাতেও সৃষ্টি নাই। যিনি সর্বশক্তিময় এবং সত্যসঙ্কল্প, তিনিই স্ব্টিকর্তা। 
আর এক কথা-_সৃষ্ি-ইচ্ছামাত্রই দেখা। কিন্তু দ্বিতীয় আর কেহই 

* যাহা কাহারও অপেক্ষায় ব্যাপক হয় এবং এবং কাহারও অপেক্ষায় পরিচ্ছিন্ন 

ইয়, তাহীকে আপেক্ষিক ব্যাপক বলা যাঁয়। যেরূপ গৃহ, ঘটাদদির অপেক্ষায় ব্যাপক 
এবং গ্রামের অপেক্ষায় পরিচ্ছিনন। সেইরূপ মায়! পৃথিবী অপেক্ষায় ব্যাপক (অধিক 
দেশবর্তা ) বিস্ত ব্রন্মের অপেক্ষায় পরিচ্ছিদ্ন। 
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নাই। আপনাকে আপনি দেখিতেছেন। আপনাকে দেখিয়া! অন্ত কিছু 

ভান করা মায়ার কার্য । 

স্যাম ল্ষোডড-_সেই ইচ্ছা দ্বারা ব্রহ্ষের উপাধি মায়াবিষয়ে 

ক্ষোভ হইয়া, ক্রমশঃ মহত্ত্ব, অহংতত্ব, পঞ্চতম্মাত্র, আকাশ, বায়ু, তেজ, 
জল এবং পৃথিবী এই পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। 

সুঙ্ম ও সু স্তন্ি__পঞ্চমহাভূতের পর্ধীকরণ ছিল না? তখন 
ইহারা অপক্ষীককৃত ছিল। ইহা! হইতে সমষ্টি ব্যষ্টিরপ জ্রুক্সয সত ক্র 

হইয়া, পরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন পঞ্চীকরণ হয়, তখন সেই ভূতসকল 
পঞ্ধীক্কৃত হইল। ইহা হইতে সমষ্টি ব্যষ্টিরূপ স্ুলস্ত চ্টটি হইল। 

আবার সমষ্টি-স্থল-সুজ্-কারণ-প্রপঞ্চঅভিমানী জীবের দৃষ্টিতে ঈশ্বর 
আছেন এবং ব্য্টি-স্থুল-ুক্ষ্-কাঁরণ- প্রপঞ্চ অভিমানী জীবও রহিয়াছে । 

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ বলিয়া নিত্যমুক্ত এবং জীব অল্পজ্ঞ বলিয়া বন্ধ । 

পূর্বোক্ত প্রকারে শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ে প্রপঞ্চের আরোপ হয়। 

প্রঃ। এই আরোপ সত্য ব| মিথ্যা ? 
উঃ। এই আরোপ রজ্জুতে সপ্ত্রমের স্তায়, সাক্ষিসম্বন্ধে স্বপ্লের 

স্তায় এবং দর্পণসম্বন্ধে নগরের প্রতিবিষ্বের স্তায় মিথ্যা মাত্র। ভগবান্ 

শঙ্করাচার্ধ্য সুন্দরভাবে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন! 

বিশ্বং দণ-দৃশ্তমান-নগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং 
পশ্তন্নাত্মনি মায়য়! বহিরিবোডভূতং যথা নিন্রয়! ।- 
বঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাব্যয়ং 

তশ্্মৈ শ্ীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং প্রান ক্ষিণামূর্ভয়ে ॥ 

প্রঃ। এই আরোপ কাহ। দ্বারা ঘটে ? * 
উঃ। অজ্ঞান দ্বারা এই আরোপ ঘটিয়৷ থাকে। 



বিচার-চন্তট্রোদয় । ১৩. 
৩৯৮৪৯ টি এসি পি, শা পা স্তন শিসিসিিস্টি ৬ পাস লো পাঠা শা লাস্পিতো স্পা বাসি সাল আপি সস পর সি কাস্ট সি শিশাস্টিট সিরা ঈিলেটি পাস্টিলী ও তানি তিল ভাসি শাসন 

প্রঃ | এই আরোপ কোন্ কালে । এবং কি নিমিত্ত 

হইয়াছে ? এবং ইহার বিচার কিরূপ ? 
উঃ। যেমন কাহারও বস্ত্রে তৈলের দাগ লাগিলে, সেই দাগ যাহাতে 

পরিষ্কার হয় তাহার শ্উপায় কর! উচিত, কিন্তু এই দাগ কবে এবং 

কিজন্য লাগিয়াছে, এই বিচারে কোন প্রয়োজন নাই, সেইর়ূপ- এই 

প্রপঞ্চের আরোপ কবে এবং কেন হইয়াছে এইরূপ বিচারে কোন্, 

প্রয়োজন নাই । পরস্ত ইহার নিবুত্তির উপায় করাই উচিত। 

১| এই সমস্ত আরোপের নিবৃত্তি কিসে হয় £ 
উঃ। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মায়া এবং অবিদ্ভার নিবৃত্তি হয় ॥ তন্দারা 

কার্ধ্যসহ প্রকৃতির নিবৃতি হয় এবং ততন্বারাই প্রকৃতি এবং ব্রন্গের সম্বন্ধ 

নিবৃত্তি হয়। তাহা! হইলেই, জীবভাব ও ঈশ্বরভাবের নিবৃত্তি হইল; 

জীব ঈশ্বর ভেদ নিবৃত্তি হইলে, বন্ধন মোচন হইয়া মোক্ষ সিদ্ধ হইল। 

এই রীতি অন্ুদারে এককালেই সর্ধ আরোপ নিবৃত্তিরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মের, 

অবশেষ থাকে । 

প্রঃ। এইরূপ ব্রহ্গজ্ঞান কি প্রকারে হয় ? 

উঃ। “পূর্বে যে বিচার বলা! হইয়াছে, তাহা দ্বারা এই ব্্জ্ঞান হয়। 

তি প্রপর্ারোপবাদ নামক দ্বিতীয় কলা। 



তৃতীয় কলা। 

ভিন্ন ছেহেজ্স জষ্। ত্লাচ্ি | 

প্রঃ । যে তিন দেহের দ্র আমি, সেই তিন দেহ 

কিকি? 

উঃ। স্ুল সুক্স ও কারণ, দেহ এই তিন। 

প্রঃ। স্থুলদেহ কি? 
উঃ। পঞ্ধীক্কৃত পঞ্চমহাভূতের অংশোড়ূত ২৫ পদার্থ দ্বারা এই সকল 

দেহ নির্মিত। এই স্কুলদেহ পঞ্চমহাভৃত গঠিত ও জাত এবং 

২৫ পদার্থবিশিষ্ট । 

প্রঃ। পঞ্চমহাভূত কি ? 
উ। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চমহাভূত । 

প্রঃ । এই পঞ্চমহাডভূতের ২৫ তত্বকিকি? 
উঃ। (১) আকাশের * ৫ তত্ব__কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ 

ও ভয়। 

(২) বায়ুর ৫ তত্ব--চলন, বলন, ধারণ, প্রসারণ ও 

| আকুঞ্চন। ঃ 

* কোন ভোগের ইচ্ছার নাম কাম ॥ অহংতা মমতারপ বুদ্ধিই মোহ। 

"কট্যুদরহৃদয়কণ্শিরঃ এবমাকাশং পঞ্চবিধং ভবতি। ভয় পৃথিবী মোহ উদ্নকং 

“ক্রোধোহপ্লিঃ কামে! বায়ুঃ লোভ আকাশঃ ইতি” অজ্ঞানবোধিনী দেখ। 
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(৩) তেজের ৫ তত্ব-ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলম্ত, নিদ্রা ও 

কান্তি। 

(৪) জলের ৫ তত্ব--শুক্র, ( বীর্য্য ) শোণিত, লালা, পিত্ত 

ও ন্বেদ। 

(৫) পৃথিবীর ৫ তত্ব--অস্ধি, মাংস, ত্বক, নাড়ী ও রোম । 

প্রঃ। পঞ্চাকৃত পঞ্চমহাভূত কাহাদিগের নাম ? 
উঃ। ঘে ভূতসকলের গ্পন্বন্তীক্ষল্পরঞ। হইয়াছে, তাহাদিগকে 

পঞ্চীকৃত মহাভূত কহে। প্রথম অপক্ধীকৃত মহাভূত ছিল। ঈশ্বর 
ইচ্ছায় স্থূল স্থষ্টি বার! জীবের ভোগার্থে পরস্পর মিলিত হইয়া পঞ্চীকরণ 

হইয়াছে। 

প্রঃ। পঞ্ধীকরণ'কি ? 
উঃ। পঞ্চভুতের প্রত্যেকটাকে ছুই ছুই ভাগ কর। এইরূপে 

দশভাগ হইল। অর্ধ অর্ধ করিয়৷ প্রথম পাঁচ পাঁচ ভাগ স্বতন্ত্র রাখ। 
আর পাঁচ ভাগের এক এক ভাগকে চারি চারি ভাগ কর। যথা £-- 

আকাশ + বায়ু + তেজ + জল + পৃ্থী 
আকাশ স্ 1৭ + %* + ৮* + ৮৯ + গ* 

বায়ু ₹ ৮০ + 0০ +%* + ৮৯ + %০ 

তেজ » %* + %* + 8০ + %* 4 
কল -₹ ৮৯. + ৮০ 4+ ৮০ 4 ॥ ৮৩ 

সু %5 +:%১ 4 ৮৯1 গছ 4 

আ ১ বা তে ১ জ 

পূর্ণ আকাশের ২ ভাগ ম্বতন্ত্ররহিল। অন্ত ২ ভাগের & অংশ বায়ুতে, 
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টি জানি লরি ৯৯ ক তি 

$ অংশ তেঙ্ে, & অংশ জলে এবং $ অংশ পৃথ্থীতে মিলিত হইল। অন্ত 
অন্ত ভূতসম্বন্ধেও তাহাই । 

প্রঃ়। পঞ্চভূতের মিলন কি প্রকারে হয়? 
উঃ। মনে কর পাঁচ জন বন্ধু প্রত্যেকে ১৬টি করিয়৷ পৃথক্ পৃথক্ 

ফল পাইয়্াছে। যাহার ১৬টি আঁষ সে ৮টি আপনার জন্ত রাখিয়া, আর 

চারি জনকে ২টি করিয়া বিভাগ করিয়া দিল। যাহার ১৬টি লেবু সে ৮টি 
আপনার জন্য রাখিয়া, আর চারি জনকে ২টি করিয়া ভাগ করিয়! দিল। 
এইরূপে সকলেই করিল। এক্ষণে যাহার ১৬টি আব ছিল, তাহার 
৮টি আব ২টি লেবু ২টি জাম ২টি পেয়ারা এবং ২টী লিচু হইল। 

যাহার ১৬টি লিচু ছিল, তাহার হইল ৮টি লিচু ২ট আব ২টি জাম ২টি 
পেয়ারা ২টি লেবু হইল। এইরূপ। 

প্রঃ। পঞ্চমহাভূত হইতে পাঁচ পাঁচ তত্ব কিরূপে 
হইল ? 

উঃ। সর্বভূতের নিজের এক এক মুখ্য ভাগ আর অমুখ্য চারি 
ভাগ, সমান সমান অংশে অন্ত ভূতের সহিত মিলিত হওয়ায়, এক এক 
ভূতের পাঁচ পাঁচ তত্ব হইল। 

নীচে মুখ্য ভীগের দধগ করা হইল। 

আকাশ বায়ু তেজ জল পৃথিবী 
আকাশ--শোক ॥০ কাম ”%* ক্রোধ %* মোহ %*. ভন /৬ 

বাযু--প্রসারণ %*. ধাবন ॥* বলন %* চলন %* আকুষঞ্চন %০ 

তেজ--নিদ্রা %* তৃষ্ণ %* ক্ষুধা ॥« কান্তি%* আলম্ত ৮০ 

জল-_লালা . ” স্বেদ ৮* মৃত্র %* শুক্র ॥*" মোণিত ৮০ 
_ পৃর্বী-ীরোম %* ত্বকৃ৮* নাড়ী %* মাংদ %* অস্থি ॥০ 

সরা পসছ পপিসড ল্তস্াপ-লপসটি পব পু ও লাশ 
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পপি সিসি তিস্তা ০০০ ৮87 2 লাতিনা ললিত রসি 

প্রঃ । স্থুলদেছে পঁচিশ পদার্থ কিরপে আছে? . 
উঃ। শরীরের মধ্যে যাহা ছিদ্রস্বর্ূপ তাহাই আকাশ, যাহা সঞ্চরণ- 

নীল তাহাই বায়ু, যাহা উষ্ণ তাহাই তেজ, যাহা তরল তাহা জল, যাহা 
কঠিন তাহা পৃথিবী ; এই পাঁচ পদার্থ যেরূপে ২৫ ভাগ হইয়াছে তাহ। 
এই ১7 

- 

(ক) আকাশের পাঁচ তত্ব--কাম, ক্রোধ, শোক, 
মোহ এবং ভয়। 

১। ক্াহ্ম--আকাশবিষয়ে বারুর ভাগ মিলিত। কামনারূপ 

রত্তি চঞ্চল এবং বায়ুও চঞ্চল, এই হেতু আকাশে বায়ুর ভাগ আছে। 
২। [ত্রণশ্-_-আকাশবিষয়ে তেজের ভাগ মিশ্রিত। ক্রোধ ও 

তেজ, কারণ ক্রোধ শরীর উত্তপ্ত করে, তেজও তাপ দেয়__-এইরূপে 
আকাশে তেজের ভাগ আছে । 

৩। শ্পোকি- আকাশের মুখ্য ভাগ। কারণ, শোক উৎপন্ন 

হইলে, শরীর শুন্য মত হইয়া যায়। আর আকাশও শৃন্ত, ইহাতেই বুঝ! 
বাঁয়, শোক আকাশের মুখ্য ভাগ। 

৪। ছ্মীহ-_-আকাশে জলের ভাগ মিলিত। মোহের পুত্রাদি-. 

সম্বন্ধে প্রসারতা আছে, জলেরও এই প্রসাঁরতা৷ গুণ আছে; অতএব 

ইহাতে জলের ভাগ আছে। | 
৫। ভ্ভল্--আকাশবিষয়ে পৃথিবীর ভাগ রহিয়াছে । ভয় 

হইলে শরীর অক্রিয় বা জড় হইয়া যায়, এবং পৃথিবীরও জড়তা স্বভাব। 

ইহাতেই আকাশে পৃথিবীর ভাগ আছে বুঝিতে হইবে। 
(খ) বায়ুর পাঁচ তত্--চলন, বলন, ধাবন, 

প্রসারণ এবং আকুঞ্চন। মা 
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১। চুচভনম্ন-_বাফুতে জলের ভাগ মিলিত। বায়ুও চলে, জলও 

চলে--এজন্য ইহা জলের ভাগ । 

২। হ্লন্ন-_বাযুতে তেজের ভাগ আছে । বলন অর্থে বলিয়া 

দেওয়া! । তেজের গুণ প্রকাশ দ্বারা বল! যায়; এ ব্যাপকতা জন্য বলন 

তেজের ভাগ। 

৩। হ্রান্বন্ন-্-বায়ুর মুখ্য ভাগ। ধাবন অর্থে দৌড়ান। বায়ু 
ধাবন করে, এজন্য ধাবন বায়ুর মুখ্যভাগ। 

৪ প্রস্নাল্প--বাযুতে আকাশের ভাগ আছে--প্রসারণ অর্থে 

প্রসার হওয়া । আকাশও প্রসার হয়। এজন্ত প্রসারণ আকাশের ভাগ । 

৫। অন্ুুখ্্ন- বাযুতে পৃথিবীর ভাগ আছে। আকুঞ্চন 
অর্থে সন্কুচিত হওয়া । সঙ্কোচ দ্বারা পৃথিবী হইয়াছে । এজন্ত ইহ 
পৃথিবীর ভাগ। 

(গ) তেজের পাঁচ তত্ব ক্ষুধা, তৃষ্ণা আলস্তা, 

নিদ্রা এবং কান্তি । 

| ৯। হুশ তেজের মুখ্য ভাগ। ক্ষুধার সময়ে যাহা খাওয়া যায়, 

তাহাই ভন্ হয়) এবং অগ্নিতেও যাহা দেওয়! যায়, তাহ! ভম্ম হয়। 
এজন্য ইহা তেজের মুখ্যভাগ। 

২। তম্ব1--তেজে বায়ুর ভাগ আছে। তৃষ্ণান্তে কণ্ঠ শুষ্ক হয়, 
বায়ুও আর বন্ত্াদি গুফ করে। অতএব তৃষ্ণা বাযুর ভাগ। 

৩। আালস্ন্য--তেজে পৃথিবীর ভাগ আছে। আলস্ত আসিলে, 
শরীর জড়তা প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীও জড়। এজন্ত ইহা! পৃথিবীর ভাগ। 

৪। ন্নিভ্রাঁতেজে আকাশের ভাগ আছে। নিদ্রা আসিলে শরীর 
শৃন্তমত হয়। আকাশেরও শুন্ততা গুণ। এজন্ত ইহা আকাশের ভাগ।' 
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৫। ন্চাম্তি-তেজে জলের ভাগ আছে। কাস্তি রৌদ্র দ্বারা 

ঘটিয়৷ থাকে এবং জলও রৌদ্র দ্বারা হয়। এজন্য ইহা! জলের ভাঁগ। 

(ঘ) জলের পাঁচ তত্ব--শোণিত, লালা, মুত্র, 
স্বেদ ও শুক্র । 

১। স্ণোশিতু-_জলে পৃথিবীর ভাগ আছে। শোণিত রক্তবর্ণ, 
পৃথিবীও কোথাও কোথাও রক্তবর্ণ। এই জন্য ইহা! পৃথিবীর ভাগ। 

২। শুওস্র-_-জলের মুখ্য ভাগ। ওুক্র শ্বেতবর্ণ আর গর্ভের হেতু, 

জলও শ্বেতবর্ণ এবং বৃক্ষাদি জননের হেতু । এই জন্ত ইহ! জলের 
মুখ্যভাগ। 

৩। তনালা-জলে আকাশের ভাগ আছে। লাল! উচ্চনীচ 
এবং আকাশও উচ্চনীচ। এজন ইহা আকাশের ভাগ । 

৪। স্পিশু- জলে তেজের ভাগ আছে। শুত্রবর্ণ পিত্ত তেজ) 
যেহেতু ইহা উদ্ঠাঙ্গ আর তেজের দ্বারা ঘর্ধম হয়; এজন্য ইহা তেজের ভাগ। 

৫। (্ল্রদ-জলে বায়ুর ভাগ আছে। স্থেদ শ্রম করিলে 
উৎপন্ন হয়। পাথ৷ ছারা শ্রম করিলে বায়ু হয়। শ্রমের আনুষ্িক বলিয়া 

ইহা বায়ুর ভাগ। | 

(উ) পৃথিবীর পাঁচ তত্ব-_অস্থি, মাংস, নাঁড়ী, 

ত্বক এবং রোম। 

১। অঅন্ছি--পৃথিবীর মুখ্যভাগ অস্থি। ইহা! কঠিন, পৃথিবীও 
কঠিন এবং এই জন্ত ইহা অন্থুমান হয় । 

২। স্মাহস্ন--পৃথিবীতে জলের ভাগ আছে। পীতবর্ণ মাংস 
আর্্ এবং জলও আর্র, এজন্ত ইহা জলের ভাগ। 
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৩। ন্নাড়ী--পৃথিবীতে তেজের তাগ আছে। নাড়ীতে তাপের 

পরীক্ষা হয় এবং তেজও তাপরূপ ; অতএব ইহা! তেজের ভাগ। 

৪। ত্বন্-_পৃথিবীতে বায়ুর ভাগ আছে। ত্বক দ্বারা শীত, 
উষ্ণ, কঠিন, কোমল স্পর্শের অনুভব হয় এবং বাযুও ম্পর্শগুণবিশিষ্ট । 

এই জন্য ইহা বায়ুর ভাগ। 
৫। ক্ল্রোনম- পৃর্ীতে আকাশের ভাগ আছে; কারণ, রোম যাহা 

: তাহা শৃন্ত। এজন্য ইহা আকাশের ভাগ। 

প্রঃ। পঁচিশ পদার্থ জানিবার প্রয়োজন কি ? 
উঃ। পঁচিশ পদার্থ “আমি” নই, এবং “আমার” নহে। ইহা 

পঞ্চীকৃত মহাভৃতের ৷ ইহাদের জ্ঞাতা ষে “আমি” সেই “আমি” ঘটের 

ষ্টার স্তায় ইহা হইতে পৃথক। এইরূপে “আম্মির পৃথকৃত্ব নিশ্চয় 
করিতে হুইবে। ইহাই পঁচিশ তত্ব জানিবার প্রয়োজন। 

প্রঃ। পঁচিশ তত্ব যে আমি” নই এবং আমার? 

নয়, ইহ কোন রীতিতে বুঝিতে হইবে ? 
উঠ। আকাশের পাঁচ তত্ব বিষয়ে-_ 

ক্ান্ম হউক তাহা আমি জানি এবং যখন ন৷ হয় অর্থাৎ কামের 
অভাবকেও * আমি জানি; এই হেতু কাম আমার নয় এবং কামেরও 
আমি নহি। ইহা আকাশের । যেমন আমি চিরে রা 
সেইরূপ আমি ইহার জ্ঞাতা ও দ্রষ্টী। 

: প্র অভাব চারি প্রকার £-- 

১। কাধ্য উৎপান্তির পুবেব যে অভাব তাহার নাম প্রাগভাব। বধখন প্রথম 

ডান (আর কেহ কি?) হয়, তাহার পূর্বাবসথার নাম প্রাগভাব। : 
ৎ। নাশের পর যে অভাব হয়, তাহার নাম প্রধ্বংসাভাব। প্রথম ভান লয় 

হইলে ঘখন দ্বিতীয় কেহ নাই--আমিই আছি -ইভ] হয ইহাই প্রধ্বংসাভাঁব। 



বিচার-চন্দ্বোদয় | ২১ 

ভ্রেশঞ হউক তাহাও আমি জানি এবং ক্রোধ না হইলেও অর্থাৎ 
তাহার অভাবকফেও আমি জানি; এজন্ত ক্রোধ আমার নয়, আমিও 

ক্রোধের নহি। ইহা! আকাশের । ঘটের স্তায় আমি ইহার দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা। 

স্পোকিঃ মোহ ও ভস্ত- ইহারা হউক তাহাও আমি জানি 

এবং না হইলেও অর্থাৎ ইহাদের অভাবকেও আমি জানি । ইহার। আকা 
শের। আমি যেমন ঘটপটের দ্রষ্টা, সেইরূপ ইহাদেরও ভ্রষ্টা এবং জ্ঞাত। | 

২। বায়ুর পঞ্চতত্ব সম্বন্ধে-_ 
চভ্লম্ন--শরীর চলে তাহাঁও আমি এবং না চলিলে ইহার অভাবও 

আমি জানি। এজন্য চলন আমি নহে বা ইহা আমারও নহে। ইহা! 

বায়ুর। : ঘটের ত্রষ্টার স্ায় আমি.ইহার ভ্রষ্টা ও জ্ঞাতা। 
এইরূপ শরীর চলে, দৌড়ে, প্রসারণ করে, আকুঞ্চন করে, তাহাও 

জানি এবং না করে তাহার অভাবকেও জানি । এজন্য ইহার! আমার 

নহে, আমিও ইহারা নহি। ইহারা বায়ুর ; ঘটের ন্যায় আমি ইহাদের 
জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা। 

৩ এইক্প তেজের পাঁচ তত্ব সম্বন্ধে-_ 
ক্ষুধা লাগিলেও আমি জানি; না লাঁগিলেও ইহার অভাবকেও 

আমি জানি। এজন্য ক্ষুধাও আমি নহি এবং ইহা আমারও নহে; 

ইহ! তেজের। ঘটের স্তায় আমি ইহার দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা। 
৩1 তিনকালব্যা্গী যে অভাব, তাহার নাম অত্যন্তীভাব। আর কেহ কখন 
ছিল না, ইহাই অত্যস্তাভাব। ৃ 

৪। অন্ত বস্ত হইতে অন্য বস্তর যে ভেদ, তাহার নাম অন্োম্তাভাব। আপন 

শক্তির ক্ষ-রণকে অন্ত কেহ বলিয়া শ্বরূপে থাকিয়াও কল্পনায় স্বরন্প বিস্বৃত রঙ্গের যে 
জ্ঞান, যে জ্ঞানে হ্বরূপের অভাবকে অন্যরূপে ভাবা হয় এই অভাৰকে ভাব বলিয়া! যে 

বৌধ, তাহা সংসর্গ জন্ হয় বলিয়াই ইহাকে বলে সংসর্গীভাব। অভাবকে ভাব বলিয়া 
যে অভাব। 
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৪। জলের পাঁচ তত্ব সন্বন্ধে-_ 

শুক্র, শোণিত, লালা, মুত্র এবং স্বেদ ইহারা উপস্থিত থাকে বা 

না থাকে, আমি ইহাদের উপস্থিতি ও অভাব উভয়ই জানি। এজন্য 

ইহারা আমি নহি, ইহারাও আমার নহে। ইহারা জলের। ঘটের 

দ্রষ্টার মত আমি ইহাদের ত্রষ্টা ৷ 
৫। পৃথিবীর পাঁচ তত্ব সম্বন্ধে-_ 

অস্থি, নাড়ী, মাংস, ত্বক এবং রোম ইহার! দৃঢ় হউক বা না হউক, 

বেশী হউক বা কম হউক, চলুক বা না চনুক, স্পর্শ করুক বা না করুক, 

অনেক হউক বা কম হউক, আমি ইহাদিগকে জানি । এজন্য ইহারা 

আমি নহি অথব! ইহারা আমার নহে । ইহারা পৃথিবীর । ঘটের স্তাঁয় 

আমি ইহাদের জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা । 
এইরূপে পঁচিশ তত্ব আমি নহি বা ইহারা আমারও নহে ; [ কাম, 

ক্রোধ ইত্যাদি কোনটির উদয় হইলে অথবা দেহের কোন ব্যাপারে 

আকৃষ্ট বা কোন ব্যাধিতে ছুঃখবোঁধ হইলে পূর্বোক্ত বিচার দ্বার! 
ইহারা আমি নহি, ইহ! অনুভব করিতে হয়।] ইহার অভ্যাস আবশ্তক ৷ 

প্রঃ। পঁচিশ তত্ব আমি” নহি এবং “আমারও 
নহে, ইহা জানিয়। কোন্ বিষয় নিশ্চয় হইল ? 

উঃ। স্থুলদেহ এবং ইহার ধর্ম যে (১) নাম (২) জাতি (৩) 

আশ্রম (৪) বণ(৫)সন্বন্ধ (৬) পরিণাম (৭ )জন্ম, মরণ ইত্যাদি 
এই সমস্ত আমি নহি এবং আমার নহে ইহা নিশ্চয় হইল। 

প্রঃ। নাম “আমি? নহি বা “আমার নহে, ইহা কি 
করিয়া! জানিব ? ] 

উঃ। জন্মের আদিতে নাম ছিল না, কিন্ত জন্মের পরে ইহা! 
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কন্পিত। আর শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ বিচার করিলে, নাম পাওয়া 

যা না) এজন্য এই নাম আমি নহি অথবা আমারও নহে । ইহা স্থুলদেহ- 

সম্বন্ধে কল্পিত। আমি ইহার দ্রষ্টী ; ঘটের দ্রষ্টী যেমন ঘট হইতে পৃথক্ 

সেইরূপ আমি ইহা হইতে পৃথক । এইরূপে নাম আমি নহি বা আমারও 

নহে, ইহ! জানিতে হয় । | 

প্রঃ । আমি জাতি (বর্ণ) নই, আমার জাতি নাই, 

ইছ। কিরূপে জানিব ? 
উঃ। ব্রাঙ্মণাদি জাতি স্থুলদেহের ধন্ম। ইহা সুক্্রদেহ কিন্বা আত্মার 

ধশ্ম নহে। কারণ, পুর্বদেহেও যে লিঙগদেহ ও আত্মা ছিল, বর্তমান 

দেহ এবং ভাবী দেহসম্বন্ধেও তাহাই থাকে । কিন্তু পূর্ববদেহে যে জাতি 

ছিল, এ দেহপ্রাপ্তিতে তাহা নাই। আর এদেহে যে জাতি আছে, 

আগামী দেহে তাহ! থাকিবে না । এজন্য জাতি কেবল স্থুলদেহের ধর্্ম। 

লিঙ্গদেহও আত্মার ধর্ম নহে। পুনশ্চ, শরীরের অঙ্গাদি বিচার করিলে 

জানা যায় যে, স্থলদেহে জাতি মিলে না । এজন্য জীতি আমি নহি 

এবং আমারও নহে। ইহ! স্থলদেহে আরোপিত মাত্র । ঘটের ন্যায় 

আমি ইহার দ্রষ্টা এবং ইহ! হইতে পৃথক । এইরূপে জাতি আমি নয় ও 

আমার নয় জানিতে হয় | 

প্রঃ। আশ্রম «আমিঃ নই “আমারও নহে, কিরূপে 

জানা যায় ? | 

উঃ। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্গ্যাস এই ষে কর্পরভেদে 

চারি আশ্রম স্থলদেহে আরোপ করা হইয়াছে, ইহাদের সহিত জীবের 

একত্ব হইবে কিরূপে? এজন্য আশ্রমও আমি নই, আমারও নহে। 

ইহার! স্থলদেহে আরোপমাত্র। আমি ইহাদের দ্রষ্টা। ঘটাদির দ্রষ্ার স্তাস 
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কলা শী পাস শট সস পলি পিসি লা চিতা লা পিসি পাটি পিসি পিতা উস জীপ পানি পাস ছিল সিরা এন & 

আমি ইহাদিগের হইতে পৃথক । এইরূপে আশ্রম আমি নহি বা আমারও 

নহে, তাহা জানিতে হয়|. 

প্রঃ। বর্ণ (রং) “আমি” নহি ও আমার?ও নহে, 

কিরূপে জানিতে হয় ? 

উঃ। গৌর, শ্তাম, রক্ত, পীতাঁদি রং স্থুলদেহে প্রত্যক্ষ দেখিতে 

পাওয় যায় । স্থলদেহ আমি নহি, কাজেই রংও আমি নহি, আমারও 

নহে। আমি ইহার জ্ঞাতা ও দ্রছ&া। ঘটের দ্রষ্টার স্তায় ইহা হইতে 
পৃথক্, এইরূপে বর্ণ আমি নই এবং আমার নহে, ইহা! জানা যায় । 

প্রঃ। সন্বন্ধ “আমি* নই আমারও নয়, এ কিরূপে 

জান। যায় ? 

উঃ। পিতা! পুক্র, গুরু শিত্য, স্ত্রী পুরুষ, স্বামী সেবক ইত্যাদি 

সম্বন্ধ স্থলদেহের। বিচার করিলে পাওয়া যায় না। আমি যখন স্থুল- 

দেহ নই, তখন আমি সন্বন্ধ নই । আমারও সম্বন্ধ নাই, ইহা! কেবল স্থুল- 

দেহে আরোপিত মাত্র । আমি ইহার জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা। ঘটের দ্রষ্টার ন্যায় 

ইহা হইতে পৃথকৃ। 

প্রঃ। পরিণাম ( আকার ) লি, রি “আমার' 

নহে, ইহার বিচার কি ? 
উঃ। দীর্ঘ, ক্ষুত্র, স্থল, পাতলা, সৌজা, বাক. এই সমস্ত আকার 

স্থলদেহে দেখা যার। যেহেতু “আমি” স্থুলদেহমধ্যে ,ন্রাকার, এই 

জন্য আকার 'আমি' নহি বা আমার নহে। ইহা স্থলদেহের । ঘটের 

্রষ্ঠীর স্তায় আমি ইহার জ্ঞাতা দ্রষ্টী। আমি ইহা হইতে পৃথকৃ। এইরূপে 
পৰিণাম আমি নই এবং আমার নয় জানিতে হয়। 

সমিতি বিতর ছি জমির সর সানি পা 
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এঃ। “আমি? জন্ম-মরণবান্ নই আর “আমার” জন্ম- 

মরণ নাই, ইহা! কিরূপে জান! যায় ? 
উঃ। আত্মার জন্ম মানিলে, আত্মা অনিত্য। কেহ কেহ বলেন, 

বদি আত্মা উৎপত্তিবান্ হয়, তবে নাশবান্ও বটে। তাহা! হইলে পূর্বব- 
জন্মে করা হয় নাই এরূপ স্ুুখছ্ঃখের ভোগ, এবং ইহজন্মকৃত কর্মের 
ভোগ ব্যতিরেকে নাশ, এই ছুই দোষ ঘটে । 

আত্মার জন্মের কোন কারণ সম্ভবে না । কারণ, আত্মার ষে কারণ, 
তাহা আত্মা হইতে ভিন্ন হওয়া চাই। তাহা হইলে ইহা! অনাত্মা ভইল। 

অনাত্মা, রজ্জুতে সপ্পত্রমের স্তায় কল্পিত, এজন্ত অনাত্মাকে আত্মার কারণ 

বলা বায় না। আর যেরূপ মহাকাশ ঘটাকাশের স্বরূপ, সেইরপ ব্রহ্ম 
আত্মার স্বরপ। এজন্ত তাহ! হইতে ভিন্ন নহে। এই নিমিত্ত কারণও 

বলা যায় না। এইরূপে দেখান যায়, আত্মার জন্ম নাই। আত্মার যখন 
জন্ম নাই, তখন মরণও নাই। আত্মার জন্ম-মরণ নাই বলিয়া ইহা জন্ম, 

অস্তি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় এবং মরণ এই ষড়বিধ বিকারবর্জ্ধিত। 

এই হেতু আমি জন্ম-মরণবান্ নই ;) আমারও জন্মমরণ নাই। জন্মমরণাদি 
স্থলদেহের কর্মনফলে হুইয়া থাকে ; আমি ইহার জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা। ঘটের 

রষ্টা যেরূপ ঘট হইতে পৃথক্, সেইরূপ এই সমস্ত হইতে আমি পৃথকৃ। 

প্রঃ। পঞ্চমহাভূতের নিবৃত্তি বিষয়ের দৃষ্টান্ত কি? 
উঃ।॥ মনে কর, কাহাকেও ভূতে পাইয়াছে। সে ওঝা আনাইয়া 

ডমরু বাজাইয়াঃ লবণাদি পাচ বস্ত মিশাইয়া, বলিদান দিয়া, ভূতের নিবৃত্তি 

করে। ্ 
সেইরূপ আকাশাদি পঞ্চভৃত শরীররূপ ধরিয়া! জীবকে পাইয়াছে। 

ভূতের নিবৃত্তির জন্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুরূপ ওঝার বিধিপূর্ধক শরণ লওয়া 
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কর্তব্য । তিনি বেদান্তশান্ত্ররপ ডমরু বাজাইয়াঃ উপরোক্ত ২৫ তত্ব মধ্যে 

পাঁচ পাঁচ তত্বকে বলিদান দিয়া, এক এক ভূতকে আপন আপন ভাগ 

অর্পণ করিবেন। আমি এই পঁচিশ তত্বের দ্রষ্টা, ইহা নিশ্চয় হইলে, 
পঞ্চমহাতৃতের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইল। 

এইরূপে দেখান হুইল যে, 

১। স্থূল দেহের দ্রষ্টী আমি। 

২। সুক্মদেহের দ্রষ্টী আমি। 

প্রঃ । সুক্ষ-দেহ কি? 

উঃ। অপঞ্ষীরুত পঞ্চমহাঁভূতের ১৭ তত্ব ( পদার্থ দি ৬ 
দেহ কহে। 

প্রঃ। সুন্-দেহের ১৭ তত্বকিকি? 

উঃ। পীঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়_ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু জিহবা, ভ্রাণ 

পাচ প্রাণ প্রাণ, অপান, সমান, উদ্দান, ব্যান। 

পাঁচ কন্মেন্রিয়-_বাক্, পাণি, পাঁদ, পায়ু ও উপস্থ। 
১৬। মন। 

১৯৭। বুদ্ধি। 

প্রঃ। জ্ঞানেন্দ্রিয ও কর্মেন্দ্িয়ের ব্যবহার কি? 
উঃ। জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানেন্রিয় বলে এবং. কর্মের সাধন 

ইন্দ্রিয়কে কর্মেন্দ্িয় বলে। 

প্রঃ। মন কাহাকে বলে? ূ 
উঃ। সন্কর বিকল্প রূপ যে বৃত্তি ( ধর্ম), তাহাকে মন বলে। 

প্রঃ। বুদ্ধি কাহার নাম ? 
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উঃ। নিশ্যয়া্মিক যে বৃত্তি ( ধর্ম), তাহার নাম বুদ্ধি। 

প্রঃ। অপঞ্ষীকৃত পঞ্চমহাভূত কাহাঁকে বলে ? 
উঃ। পূর্বকথিত রীতিতে যে সকল ভূতের পঞ্ধীকরণ হয় নাই, 

তাহাদিগকে অপঞ্ষীকৃত পঞ্চমহাভূত বলে। তাহাদের অন্ত নাম সুক্্ভৃত 

বা তন্মাত্র। 

প্রঃ। অপপ্চীকুত পঞ্চমহাভৃতের ১৭ তত্ত্ব কিরূপে 

জানা যায় ? 

উঃ। স্পঞওতভীনেত্ড্রিক্ ও পখওকম্সেতিদ্রম্্র লওয়া 
হউক; সকল পদার্থে ই সত্বরজস্তম এই তিন গুণ আছে। 

শোর আকাশের সত্বগুণের ভাগ। শ্রোত্র-ইন্্রিয় দ্বারা শ্রবণ হয়। 

 হবাক্ষ্য আকাশের রজোগুণের ভাগ। বাগিন্দরিয় দ্বারা শব প্রকাশ 
হয়। 

১-২। শ্রোত্র জ্ঞানেক্ত্িয় এবং বাক্ কর্দেন্রিয়। ইহাদের মিত্রতা 
আছে। 

অুল্কু বায়ুর সত্বগুণের ভাগ। ত্বগিন্জ্িয় স্পর্শ গ্রহণ করে। 

গ্াশি বাযুর রজোগুণের ভাগ । হস্ত গ্রহণকার্ধ্য নির্বাহ করে। 

৩-৪। ত্বকৃজ্ঞানেন্ট্রিয় ও হস্ত কর্মেন্ি়। এই ছুইয়ের মিত্রতা 

রহিয়াছে । 

চচ্ক্ু তেজের সত্বগুণের ভাগ। চক্ুরিন্দ্িয় রূপ গ্রহণ করে। 
গাল তেজের রজোগুণের অংশ । পাদেন্দ্রিয় গমনাগমন করে। 

৫-৬। চঙ্ষুজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাদ কর্মেন্দিয়। ইহাদের মিত্রতা আছে। 

জিহুশ্বা জলের সত্বগুণের ভাগ । জিহ্বা-ইন্দ্রিয় রস গ্রহণ করে। 
উপ্শন্ছ জলের রজোগুণের ভাগ। উপস্থেন্দ্রিয় রসকে ত্যাগ করে । 
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৭-৮| জিহ্ৰ| জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উপস্থ কর্মেন্দ্িয়। ইহাদের মিত্রতা 

আছে। 

আঁ পৃথিবীর সত্বগুণের ভাগ। ভ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ গ্রহণ করে। 

গ্পান্সু পৃথিবীর রজোগুণের ভাগ । পায়ুইন্দ্িয় গন্ধ ত্যাগ করে। 
৯-১০। ভ্ত্রাণথ জ্ঞানেন্দ্রি় এবং পায়ু কর্মেন্দ্িয়। ইহাদের মিত্রতা 

আছে। 
প্রাঃ মনন ও লুজ লওয়া যাউক। 

পঞ্চভৃতের রজোগুণের ভাগ মিলিত হইয়া পঞ্চপ্রাণ হইয়াছে । পঞ্চ- 
ভূতের সত্বগুণের ভাগ মিলিত হুইয়৷ অন্তঃকরণ হইয়াছে। অন্তঃকরণ 
ছুই ভাগে বিভক্ত ;--মন ও বুদ্ধি। চিত্ত এবং অহংকার, মন ও বুদ্ধির 

মধ্যে রহিয়াছে। এইল্দপ্পে অগ্পশত্ীক্রত পঞ্জমহা- 

ভুতেল্প কাহ্র্য ১৭ তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যার। 

প্রঃ | ১৭ তত্বজানায় লাভ কি? 
উ;। ১৭ তত্ব আমি” নই এবং “আমারও নহে। ইহারা 

অপধ্ধীকৃত পঞ্চমহাভৃতের। 

প্রঃ। এই ১৭ তত্ব “আরম নই এবং “আমারও 

নহে, ইহা কোন্ প্রমাণে জ্ঞাত হওয়া যায় £ 

উঃ। আমি এই ১৭ তত্বের জ্ঞাতা। যেযাহাকে জানে, সে তাহা 
হইতে পৃথক্। এই কারণে আমি ১৭ তত্ব নহি, ইহা জানা যাঁয়। 

প্রঃ। দৃৰ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট কর। 
উঃ। যেমন হৃত্যশালাস্থিত দীপক। রাজা! প্রভৃতি, অভিনেতা 

ও দর্শকগণ খন সভাতে রহিয়াছে, তখন ইহার কার্ধ্য প্রকাশ করা; 
যখন সভা! শৃন্ত হয়, তখনও ইহার কার্য প্রকাশ করা। সেইরূপ এই 



বিচাব-চন্দ্রোদয় । হ্ 

স্থলদেহরূপ নৃত্যশালাতে “আমি” সাক্ষিরূপ দীপক । এই আমি চিদাভাস 

( চৈতন্তাভান ) রূপ রাজা, মন মন্ত্রী, পঞ্চপ্রাণ অনুচর, বুদ্ধি নায়িকা, 
১* ইন্দ্রিয় ইহার! বাগ্কর ; শবাদি পঞ্চবিষয়রূপ দর্শকবুন্দ । জাগ্রত ও 

স্বপ্ন সময়ে সভাস্থ সকলকে এই সাক্ষিরূপ দীপক “আমি” প্রকাশ 

করিতেছি। নুষুপ্তিসময়ে যখন সভাতে কেহ থাকে না, তখন ০৪০ 
অভাবকেও আমি প্রকাশ করি। 

প্রঃ। জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্ত্যুপ্তি কাহাকে বলে? 

কাহার সহায়তায় আমি সমস্ত প্রকাশ করি ? 

উঃ। জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই দুয়ের সহায়তায় 

আমি” প্রকাশ করি এবং জানিতে পারি। স্বপ্নাবস্থায় বিনা ইন্দ্রিয় 

সহায়ে কেবল মাত্র অন্তঃকরণ দ্বারা প্রকাশ করি। *নুযুন্তিকালে 

ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সহায়তা বিনা কেবল «আমাকেই আমি” 
প্রকাশ করি। 

প্রঃ। এ বিষয়ে অন্য কোন দৃক্টান্ত দাও। 
উঃ। এই 'স্থলদেহকে ঘটরূপে কল্পনা করা হউক। পঞ্চ- 

জ্ঞানেন্দ্িয় ইহার পাঁচটি ছিদ্র। এই ঘটের অভ্যন্তরে হৃদয়-কমলরূপ 

পাত্র. আছে। তাহাতে মন তৈল এবং বুদ্ধি বর্তিক' (বাতী) এবং 
আত্ম! প্রদীপ উহাতে জলিতেছে। সেই হৃদয়কমলে মন তৈল ও 

বুদ্ধি বাতী দ্বারা আত্মা প্রদীপ দেহের ভিতরের অবয়ব এবং ইন্দ্রিয়রূপ 
ছিদ্র সকলকে প্রকাশ করিতেছে অর্থাৎ জানিতেছে। অপিচ, ইন্দ্রিয় 

দ্বারের সহিত শববাদি বিষয়ের যোগ আছে, এই জন্য বিষয়কেও প্রকাশ 
করিতেছে। ইউত্বরই জগৎ সাজিয়৷ রহিয়াছেন ; কাজেই ইহা ব্রহ্গাগ্ডাি 
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চা তি ৬৫৮ 

সমস্ত বাহাপ্রপঞ্চ প্রকাশ করিতেছেন এবং জগৎ ব্রহ্গরূপ বলিয়া ইহার 

প্রকাশক চৈতন্য সর্বব্যাপী । 

প্রঃ। পূর্বোক্ত দৃষ্টীস্তে কি নিশ্চয় হইল ? 
উঃ। ১৭ তত্ব আমি নহি বা আমারও নহে। ইহারা পঞ্চ- 

মহাভৃতের ৷ ঘটের ভ্রষ্টীর স্তায় আমি ইহাদের দ্রষ্টী এবং ইহারা আম! 
হইতে পৃথক্ এই নিশ্চয় হইল। 

প্রঃ। এই ১৭ তত্ব “আমি? নহি “আমারও? নহে, 
ইহা কোন্ রীতিতে অনুভব হয়? 

উঃ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সন্বন্ধে দেখা যাউক-_ 

১। শ্রোজ যে শব শ্রবণ করে, আমি তাহা জানি; আর 
যখন শ্রবণ করে না, আমি তাঁহার অভাবকেও জানি । এই জন্য এই 

শ্রোত্রও আমি নহি এবং ইহা! আমারও নহে। ইহা আকাশের । আমি 

ইহার ভ্রষ্টা। দ্রষ্টী যেরূপ ঘট হইতে পৃথক্, সেইরূপ আমি ইহ! হইতে 
পৃথক্। 

শ.। অুল্কু যে ম্পর্শকে গ্রহণ করে, তাহাঁও আমি জানি, 
আর যখন গ্রহণ করে না, তখন সেই গ্রহণের অভাবকেও আমি জানি। 

এইজন্য এই ত্বকৃও আমি নহি এবং ইহাঁও আমার নহে। ইহা বাযুর। 
আমি ইহার দ্রষ্টা এজন্য পৃথক্। 

৩। চক্ষু যে রূপ দর্শন করে, তাহাও আমি জানি, আর 
যখন দর্শন করে না, সেই দর্শনাভাবকেও আমি জানি। এজন্য চক্ষু 
আমি নহি, আমারও নহে। চক্ষু তেজের। আমি ইহার জ্ঞাতা এবং 
ষ্টা, এজন্ত পৃথক্। . 

৪। জিহম্ব। যে রসের স্বাদ গ্রহণ করে, তাহাও আমি জানি 
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এবং যখন রসের স্বাদ গ্রহণ করে না, সেই রসাস্বাদ গ্রহণাভাবও আমি 

জানি। এই জন্য জিহ্বা আমি নহি, আমারও নহে। ইহা জলের। 
আমি ইহার জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা, এজন্ত পৃথক্। 

ঢে। আ্ত্রাণপ যে গন্ধকে গ্রহণ করে তাহাও আমি জানি এবং 

যখন করে না সেই গন্ধাস্রাণের অভাবও আমি জানি। এজন্য আমি 

ইহা নই বা ইহা আমার নহে। ইহা পৃথিবীর। আমি ইহার জ্ঞাত 
এবং ত্রষ্টা এজন্ত পৃথক । 

পুনশ্চ পঞ্চ কর্ধেন্রিয় সম্বন্ধে দেখা বাউক-_ 

১। বাঁক্ষ্য বলিতেছি তাহা আমি জানি এবং যখন না 

বলিতেছি, তাহার অভাবকেও আমি জানি। এজন্য বাক্য আমি নহি 

এবং ইহা! আমার নহে । ইহা আকাশের। আমি ইহার জ্ঞাতা এবং 

্রষ্টা, এজন্য পৃথক্। ৃ 

২.। পানি বা! হস্ত যে লইতেছে, দিতেছে ইহা আমি জানি 
বা যখন লইতেছে না বা দিতেছে না, তখন ইহার অভাবকেও আমি 

জানি। এইজন্ত হস্ত আমি নই বা ইহা আমার নহে। ইহা! বাুর। 
আমি ইহার জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা, এজন্য পৃথক্। 

৩। গাঁ বাপা চলে ইহা আমি জানি, যখন চলিতেছে না 
তখন ইহার অভাবকেও আমি জানি। এজন্ত পা আমি নহি বা ইহাঁও 

আমার নহে । ইহা তেজের। আমি ইহার জ্ঞাত এবং দ্রষ্টা, এজন পৃথক্। 

৪। ওুপ্পন্ছ যে রস (মুত্র ও বীর্য) ত্যাগ করে ইহা আমি 

জানি, যখন ত্যাগ না করে, তাহার অভাবকেও আমি জানি। এজন্য 
উপস্থ আমি নহি এবং আমারও নহে। ইহা! জলের। আমি ইহার 
জ্ঞাত এবং দ্রষ্টা, এজন্য পৃথকৃ। 

ডে। পান্ু মলত্যাগ করে ইহা আমি জানি, বখন ত্যাগ না 
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করে, তাহার অভাবকেও আমি জানি। এজন্য পায়ু আমি নহি এবং 

আমারও নহে । ইহা পৃথিবীর । আমি ইহার জ্ঞাত এবং ভ্রষ্টা, এজন্য 

পৃথকৃ। 
প্রাণ ও অস্তঃকরণ লওয়া বাউক। 

শখ্জপ্রা্ণ ক্রিয়া করিতেছে ইহা! আমি জানি, ক্রিয়া করিতেছে 

না ইহার অভাবকেও আমি জানি। এজন্য প্রাণ আমি নহি এবং 

ইহা আমার নহে। ইহারা পঞ্চমহাভূতের অংশাংশ মিশ্রণে হইয়াছে। 
আমি ইহাদের জ্ঞাত এবং দ্রষ্টা, এজন্য পৃথক্। 

মন্ন যে সম্কল্প বিকল্প করিতেছে তাহাও আমি জানি এবং না 

করিলেও তাহার অভাবও আমি জানি। এই জন্য মন আমি নহি এবং 

মনও আমার নহে। ইহা পঞ্চমহাভূতের অংশাংশ বা মিশ্রণে হ্ইয়াছে। 
আমি ইহাদের জ্ঞাতা৷ এবং দ্রষ্টা, এজন্য পৃথক্। 

বুছ্কি বে নিশ্চয় করে ইহা আমি জানি, আর নিশ্চয় করে না 
ইহার অভাবকেও জানি। এজন্ত আমি বুদ্ধি নই এবং বুদ্ধিও আমার নহে। 
ইহা! পঞ্চমহাতৃতের অংশাংশ মিশ্রণে হইয়াছে । আমি ইহার জ্ঞাত এবং 
্রষ্টা, এজন্য পৃথকৃ। 

এই রীতি অবলম্বনে ১৭ তত্ব আমি নই এবং আমার নহে বুঝিতে 
হইবে। 

প্রঃ। এই সপুদশ তত্ব আমি” নহি এবং “আমার, 
নহে, ইহাতে কি নিশ্চয় হইল? 

উঃ। (১) লিঙ্গদেহ ও তাহার ধর পাপপুণ্যের কর্তৃত্ব এবং 

তাহার ফল যে নুখছুঃখের ভোভ্ত্ব ইহা আমি নহি, ইহারাও আমার নহে। 
(২) ইহলোক পরলোকে গমনাগমন আমার হয় না। 
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"পিল এসির পিপি সিসি তর ছিল দিলি এ সিসি লো এসিপাস্িত পানি তৌসিতিসসিঠি স্লিপ 

যি ঠা _বৈরাগ্য শমদমাদি সা্বিকী বৃ আমি নহি € ও । আমারও নহে । 

রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি রাজসী বৃত্তি এবং নিদ্রা, আলম্য, প্রমাদাদি তামসী 

বৃত্তি আমি নহি ও আমার নহে । 

(9) ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অন্ধ, মন্দ, পটুপনা ইতাদি আমি নহি এবং 
আমারও নহে। এই নিশ্চয় হইল। 

প্রঃ। পাপপুণ্যের কর্তা এবং তাহার ফলম্বরূপ 
স্খহুঃখের ভোক্তা আমি কিরূপে নহি এবং কর্তৃত্ব 
ভোক্তত্ব আমার ধর্ম নহে, ইহা কিরূপে জানিব 

উঃ। যে বস্ত বিকারী, তাহারই করিনা হয়। যাহার ক্রি! হয়, 

হাহাকে কর্তী বলে। আমি নির্বিকার কুটস্থ; এজন্ ক্রিয়ার আশ্রয় 

নহি। এছন্য পুণ্যপাঁপরপ ক্রিয্নার কর্তা আমি নই। যে কর্তা নহে, সে 
ভোক্তাও নহে। ইহা অন্তঃকরণের (লিঙ্গদেহের ) ধর্ম । আমার নহে। 

আমি ইহার জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা। 

প্রঃ। ইহলোক.ও পরলোক গমনাগমন আমার ধর্ম 
নহে, ইহ! কিরূপে জানা যায় ? 

উঃ। অন্তঃকরণ (লিলগদেহ) পরিচ্ছিন্ন। প্রারন্ধকর্ম্মেরে বলে 

ইহার গমনাগমন সন্ভতব হয়। কিন্ত আমি আকাশের মত ব্যাপক । 

এজন্য আমার ধর্ম গমনাগমন নহে। 

প্রঃ। সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী বৃতি আমি নহি 
এবং আমার নহে, ইহ! কিরূপে জানা যায় ? 

উঃ। মনে কর, কোন কারিকর কোন বাড়ীর ভিতরে রাজার 
উঃ 
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বিনোদনের জন্য একটী জলযন্ত্র প্রস্তুত করিতেছে । সেই জলযস্ত্রের কল 

খুলিলে জলের তিন ধার! বাহির হয়।  মেই তিন ধারার ভিতর প্রবাহ- 
রূপে অনন্ত ধার! বাহির হয়। সেই কলবন্ধ করিলে, সেই তিন ধারা 

বন্ধ হইয়া একা রাজা মাত্র থাকেন। সেইরূপ স্থলশরীররূপ গৃহে 
অধিষ্ঠিত কুটস্থ্রূপ পরমাত্ম! রাজ! রহিয়াছেন। তাহার বিনোদনার্থ মায়া 

বা অক্ঞানরূপ কারিকর অন্তঃকরণরূপ যন্ত্র প্রস্তত করিয়াছে। জাগ্রত 
ও স্বপ্ন কালে প্রার্ধ কল খুলিলে, তিন গুণের প্রবাহরূপ তিন ধারা 

প্রবাহিত হয়। সেই তিন ধারার ভিতর হইতে অগণিত বৃত্তি উঠিতেছে। 

পুনশ্চ, সুযুপ্তিকালে প্রান্পজ্দ ক্স কল বন্ধ হয়। তখন এই 

তিন বৃত্তির ভাব ও অভাবের প্রকাশক আনন্বম্বরূপ কেবল পরমাত্মারপ 

রাজ মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। (আত্মার দীর্ঘ স্বপ্নে কত কি প্রকাশ 

হইতেছিল, শ্বপ্নভঙ্গে কিছুই নাই ; যে প্রারন্ধ কর্মের কল খোল! হইয়া- 
ছিল, তাহা আত্মার একদেশে শক্তির স্ফুরণ মাত্র ।) কল বন্ধ হইলেই 
শক্তির যে স্ফুরুণ ইহাও ভান মাত্র_ষে ভান হওয়ায় দেখাইতেছিল, আত্মা 
ব্যতীত অন্ত কিছু আছে, সেই ভানের লয় হইলেই “অহং ব্রঙ্গাস্মি* ইহাই 

উক্ত হুইয়া, সেই পরমাত্মা মাত্র রহিলেন। সেই পরমাত্মাই আমি। এই 

হেতু সান্বিকী, রাজসী ও তামসী বৃত্তি আমি নহি, আমারও নহে। ইহা 
অন্তঃকরণের । আমি ইহার জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা, এজগ্ত পৃথক্। 

€ শক্তির কথা বল! হইল না। বল! হইল শক্তির স্ফুরণ বা কার্য্য। 
যাহার নাম সান্বিকী, রাজসী ও তামসী বৃত্তি।) --. 

প্রঃ। অন্ধপনা, মন্দপন! ও পটুপনা “আমি নহি এবং 
“আমারও নহে, ইহা-কিরূপে জানা যায় ?* 

উঃ। যখন নেত্রার্দি ইন্তিয় আপন আপন বিষয়. গ্রহণ করে না, 
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তখন ইহা তাহাদের অন্ধতা ; ইহা! আমি জানি এবং যখন ইহারা স্বরমাত্র 

বিষয় গ্রহণ করে, তাহা ইহাদের মন্দপনা ; তাহাও আমি জানি। আর 
যখন বিষয়ের স্পষ্ট গ্রহণ করে, তাহা! ইহাদের পটুপনা ; ইহাও আমি 

জানি। এই হেতু ইহা আমি নই এবং ইহা আমার নয়। ইহা ইন্দরিয়ের 
ধর্ম। আমি ইহাদের জ্ঞাত৷ ও দ্রষ্টা। এজন্য পৃথক্। 

এইরূপে দেখ। গেল হুক্ষ্ম শরীরের দ্রষ্টা আমি । 
কারণশরীরের দ্রষ্টাী আমি । 

প্রঃ। কারণশরীর কি ?. 

উঠ। পুরুষ যখন সুুপ্তি হইতে উখিত হয়েন, তখন বলেন “আমি 

আজ কিছুই জানিতে পারি নাই” ( কতই নিদ্রা গিয়াছি )। ইহাই স্ুযুণ্তি- 
কালের অজ্ঞান। [ “কিছুই জানি না” সুপ্তোখিত পুরুষের এই জ্ঞান 

থাকে। এজ্ঞান কিন্ত অন্থতবরূপ। ইহা! সুষুপ্তিকালে অনুভূত বিষয়ের 
অজ্ঞানতার স্থৃতি । ] 

পুনশ্চ, জাগ্রৎকালে যখন বল। যাঁয় আমি ব্রহ্গকে জানি না, আমি 
আমার নিজের খবর জানি না--এই “জানি না” “জানি না” রূপ অন্থুভব-_ 

এই অনুভবের বিষয় অজ্ঞান । 

পুনশ্চ, হ্বপ্রের কারণ নিদ্রারপ অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের নাম 
কারণদেহ। [ অজ্ঞানই স্থল সুক্ষ দেহের হেতু । এজন্ত ইহাকে (অবিস্তা) 
কারণ বলে। তত্বজ্ঞান হইলে অজ্ঞানের দাহ হয়, এজন্ত ইহাকে দেহ 
বলে। এই অজ্ঞান গন্ডসন্দিল্েল্স অন্দকাক্সরশু বঙ্গের 
আশ্রিত হইয়াও ব্রহ্কেই আবৃত করে ]। | 

প্রঃ। কারণদেহ «আমি নহি বা 'আমার* নহে, ইহ 
কিরূপে জান! যায় ? 
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উঃ। “আমি জানি” ও “আমি জানি না” রূপ যে অন্তঃকরণের 

বৃত্তি, তাহা জ্ঞান ও অজ্ঞান রূপ বিষয়ের সহিত আমি জানি। এজন্য এ 

কারণদেহ আমি নই এবং আমার নহে। ইহা! অজ্ঞানের । [ কারণদেহ 
আপনি-_অজ্ঞানের অজ্ঞান কি? যেমন রাছকে রানুর মস্তক বলে 

সেইরূপ ] আমি ইহার জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা এজন্য পৃথকৃ। এইরূপে কারণ 

দেহের দ্রষ্টাও আমি। সমষ্টি অজ্ঞান যাহা তাহা ঈশ্বরের উপাধি। ইহাই 
প্রপঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। এইজন্য ইহাকে কারণ শরীর বলে। ইহা 

প্রচুর আনন্দের কারণ এবং কোষের গ্তান্ন আত্মার আচ্ছাদক বলিয়া ইহ 

আনন্দময় কোষ। মাত্রা কিন্তু এই অজ্ঞানের দ্রষ্টী। এইজন্য কারণ 
শরীর হইতেও ভিন্ন । 

“পোষ্টটি এপি সিসির লৌ এ এ ০৯ ০ 



চতুর্থ কলা। 

জবন্সি পওন্ষোকআ্াতীতভ। 

প্রঃ । পঞ্চকোষাতীত কাহার নাম ? 

উঃ। আমি পঞ্চকোষের অতীত | পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্। 

প্রঃ। কোষ কথার অর্থকি ? 

উঃ। তরবারীর যেমন খাপ, ধনের যেমন কোষ বা ভাগার, গুট- 
পোকার যেমন আচ্ছাদন, সেইরূপ পঞ্চকোষ আত্মার আচ্ছাদন। 

প্রঃ | পঞ্চকোষ কি কি ?% 

উঃ। (১) অন্নময় কোষ (২) প্রাণময় কোষ (৩) মনোময় 
কোষ (৪) বিজ্ঞানময় কোষ (৫) আনন্দময় কোষ। 

প্রঃ। অন্নময় কোষ কাহাকে বলে? 

উঃ। মাতাপিতা৷ ষে অন্ন ভক্ষণ করেন, তাহা হইতে রজঃ ও শুক্র 
উৎপন্ন হয়। তাহা মাতার উদরমধ্যে উৎপন্ন হয়। জন্মের পরে উহা 

* এবু..কোষেষু মধ্যে বিজ্ঞানময়ে। জ্ঞানশভিমান্ কতৃ রূপঃ। 
মনোময় ইচ্ছাশক্তিমান্ করণরূপঃ | 

প্রাণময়ঃ ক্রিয়াশকিমান্ কাধ্যরূপঃ। বেদাস্তসারঃ 
এই কোষ সকলে মধ্যে বিজ্ঞানময় কোধ জ্ঞানশক্তিমীন্ কর্তা । মনোময় কোষ 

ইচ্ছাশক্তিমান্ কর্মের যন্ত্র; এবং প্রাণময় কোষ ডিন কার্যরূপ। এই কোঁষ- 
্রয় মিলিয়া যাহা! তাহা৷ শুল্ত্শরীর | 
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ক্ষীর অল্নাদি ভক্ষণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পু্শ্চ, মৃত্যুর পরে অন্নময় কোঁষ 
পৃথিবীতে লীন হয়। এইরূপ যে স্থলদেহ, ইহার নাম অন্নমম্ন কোষ। 
( এই স্থুলদেহ অন্ন হইতেই জাত ও অন্ন হইতেই বধ্ধিত, এজন্য ইহার নাম 

অন্নমময় কোষ )। 

প্রঃ। অন্নময় কোষ কোন্ কাধ্যের জন্য ? 

উঃ। অন্নময় কোষ স্ুখছুঃখ অনুভব রূপ ভোগের স্থান। ইহা 

প্রাণময় কোষ ছ্বার। পরিপূর্ণ হইয়া কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে । 
ষেনাত্মবানন্নময়োহনু পূর্ণ; প্রবর্ততেহসৌ সকল ক্রিয়াধু। 

বিঃ চড়ামণি। ১৬৭। 

প্রঃ । অন্নময় কোষ হইতে আমি পৃথক্, ইহা কিরূপে 
জানা যায় ? 

উঃ॥ জন্মের আদিতে ও মৃত্যুর পরে অন্নময় কোষের (স্থুলশরীরের) 
অভাব ছিল। যেহেতু ইহ! উৎপত্তি-নাশবান্, এজন্ত ইহা! ঘটের স্ায়। 

কিন্ত 0 আচ্মি সন্্বদ। আাবক্দরঞ্প 9 কখন আমার অভাব হয় 
না) এজন্য উৎপতি-নাঁশ-রহিত । অতএব অন্নময় কোঁষ হইতে ভিন্ন। 

এই হেতু এই অন্নময় কোষ আমি নহি, অথবা আমারও নহে। ইহা 

স্থলদেহরূপ। আমি ইহার জ্ঞাতা। আত্মা ইহা হইতে পুথক্। 

প্রঃ। প্রাণথময় কোষ কি? 
উঃ। পঞ্চকর্নেন্দ্রিয় সহিত মিলিতপঞ্চ প্রাণকে প্রীণময্ধ কোষ কহে। 

 প্রঃ। পঞ্চকন্মেক্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণ কোথা হইতে 

আসিল ? 



বিচার-চক্ররেদয়। ৩৯ 
৯ লস পািতাস্িস্ম্িি পালি লি পি সন হি, শি পসরা ঠ সি ভিলা লাল সিরা সি সিসির পিট লা সি সিসি সপিলিসসিাসিপা িসিল সত ডা তা ৬ 

উঃ। পঞ্চকর্ধেন্ত্রির় এবং পঞ্প্রাণ কুক্মদেহের প্রক্রিয়া বিষয়কে 

কহে। . 

প্রঃ। পঞ্চ প্রাণের স্থান এবং ক্রিয়া % উল্লেখ কর । 

উঃ। (১) প্রাশবাম্মুক্স স্থান হদয়। ইহ প্রতি দিবারাত্রিতে 

২১৬০* বার শ্বাস-প্রশ্বাস রূপ কার্য্য করিতেছে । ইহা উর্ধগমনশীল। 
(২) অপান বাল্মুক্ল স্থান গুহদেশ। মলত্যাগ ও মৃত্রত্যাগ 

ইহার কাধ্য। ইহা অধোগমনশীল। 

(৩) সম্মান বাল্পুক্ স্থান নাভিদেশ। যেমন মালীর কার্য 
বাগানে কুপজল দেওয়া, সেইরূপ তুক্ত অগ্নের রস নির্গত করিয়া নাড়ীদ্বার! 

সর্বশরীরে পৌছান ইহার কার্য । পরিপাককরণ-রস রুধির শুক্রপূরীযাদি 
করণ--ইহার কার্য । 

(৪) উন্দোন ব্বান্সু্র স্থান কণ্ঠ । ভুক্ত পীত অন্নঞ্জল বিভাগ 

করিয়া দেওয়া ইহার কার্য । আরও স্বপ্র, উদগার, হেঁচকি ইত্যা্দিও 

ইহার কার্য । ইহা উদ্ধগমনশীল। 

(৫) ব্যান বাস্সুক্র স্থান সর্বাঙ্গ। সর্ব অঙ্গের সন্ধি স্থানে 

ঘুরা ফির! সর্ধনাড়ীগমনশীল সর্বধশরীর স্থায়ী এই বায়ুর কার্ধ্য। ক্ষয় ও 

গ্রহ চেষ্টাদি ইহার ক্রিয়া! । 

* প্রাণন্ত বহির্গমনম্ অপানস্তাধোগমনং ব্যানস্য . ব্যযনমাকুঞ্চন প্রসারণাদীনি 

সমানন্তাশিতগীতাদীনাং সমুন্নয়নম্ উদানস্যোর্ঘনয়নম্। 

প্রাণ-প্রাগ্ গমনবান্। অপান্--অবাগ, গমনবান্। ব্যান--বিশ্বগ, গমনবান্। উদান-_ 
উদ্ধগমনবান্। সমান--সমীকরণবান্। 

উদগারে নাগ আখ্যাতঃ কৃম্ধ উদ্মীলনে স্মৃতঃ। 

কৃকরঃ ক্ষুৎকরোজ্জেয়ে! দেবদতে। বিজ্স্তনে । 

ন জহাতি ম্বৃতঞ্চাপি সর্বব্যাপী ধনগ্রয়; ॥ ্রমধর গীতা ৪--২৭ 



৪৩ ই বিচারস্চন্দ্রোদয় | 

প্রঃ। প্রাণাদি বায়ু শরীরের কোন্ উপকার 

সাধন করে? 

উঃ। প্রাণাদি বায়ু সর্ধশরীরে পূর্ণ থাকিয়া, শরীরে বল প্রদান করে 

এবং ইন্দ্িয়সমূহকে আপন আপন প্রবৃত্তিমত কর্মে নিযুক্ত করে। 

প্রঃ। প্রাণময় কোষ হইতে আমি ভিন্ন, ইহ! কিরূপে 

জানা যায় ? 
উঃ। নিদ্রাকালে পুরুষ শুইয়া থাকেন। তখন প্রাণ জাগ্রত থাকে । 

তখন কিস্তকোন ন্নেহী ( বন্ধু) আসিলে, প্রাণ তাহার সম্মান করে না; 

এবং চোর আসিয়। অলঙ্কারাদি লইয়া! গেলেও, নিষেধ করে না। সেইজন্ত 

এই প্রাণবায়ুও জড়। কিন্তু আমি চৈতন্তরূপ, এইজন্য উহা হইতে 

বিভিন্ন? এইরূপে প্রাণময় কোষ আমি নহি ও আমার নহে। ইহা 

নুক্্দেহ। আমি ইহার জ্ঞাত ও দ্রষ্টা এবং ইহা হইতে পৃথক্। 

প্রঃ। মনোময় কোষ কি? 
উঃ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রি্ সহিত মিলিত মনকে মনোময় কোষ বলে। 

প্রঃ । পঞ্চজ্ঞানেক্দ্রিয় ও মন কাহাকে কহে ? 
উঃ পূর্ব সঙ্কদেহের প্রক্রিয়া! বিষয়কে বলে। 

প্রঃ। মনকি করে? 
উঃ। দেহ বিষয়ে অহংকার আর সর্ব বিষয়ে মমতারূপ অভিমান 

করে এবং ইন্দিয়-দ্বার দিয়া বাহিরে গমন করে। এই করণের নাম মন। 
শা তাপ শী স্পা চে পরশ পপাপীসপীপা। ল লাশ 

* মনন্ত কে জিয়ৈঃ সহিতৎ সন্মনোময় কোষে ভবতি। . বেদান্তসারঃ 

জ্ঞানেক্রিয়াণি চ মনশ্চ মনোময়ঃ স্যাৎ। বিবেক চুড়ামণিঃ 

বিবেক চুড়ামণি মতে “জ্ঞানেক্দ্িয় সহিত মিলিত মনকে বলে মনোময় কোষ কিন্ত 

বেদা স্তসার মতে মন “কর্দেক্িয় সহিত মিলিলেই মনোময় কোষ হয়। 
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প্রঃ। মনোময় কোষ হইতে আমি ভিন্ন, ইহা কোন্ 

রীতিতে জানা যায় ? 
উঃ। কামক্রোধাদি বৃত্তিষুক্ত হইলে, মন নিয়মরহিত হয়। ইহাই 

ইহার স্বভাব। তাহাতেই ইহা বিকারী হয়। কিন্তু আমি সর্ব বৃত্তির সাক্ষী 
নির্বিকার । এজন্য এই মনোময় কোষ আমি নহি আমারও নহে। ইহা 

সুক্মদেহ দূপ। আমি ইহার জ্ঞাতা--আত্ম! ইহ। হইতে পৃথক্। 

প্রঃ বিজ্ঞানময় কোষ কি ?% 
উঃ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রি় সহিত মিলিত বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে। 

প্রঃ । জ্ঞানেক্দ্রিয় আর বুদ্ধি কাহার! ? 
উঃ। পূর্বোক্ত লিঙ্গ দেহের প্রতিক্রিয়া! বিশেষ | 

বুদ্ধিকি করে? 
উঃ। ন্ুযুপ্তিকালে চিদ্ীভাসযুক্ত বুদ্ধি বিলীন হয় এবং জাগ্রত- 

কালে .নখাগ্র হইতে শিখাগ্র পধ্যস্ত সর্বশরীর ব্যাণ্ড হইয়। কর্তৃরূপে 

থাকে। 

প্রঃ । বিজ্ঞানময় কোষ "আমি, পি ইহা! কিরূপে 
জানা যায়? 

উঃ। বুদ্ধি ঘটনাদির স্ায় বিলয়ধর্মী বলিয়া বিনাশী। কিন্তু আমি 
বিলয়াদি অবস্থারহিত, ইহা! হইতে বিভিন্ন অবিনাণী বস্ত। এজন্য এই 
বিজ্ঞানময় কোষ আমি নহি আমারও নহে। ইহা! সুক্মদেহরূপ । আমি 
ইহার জ্ঞাতা, আত্মা ইহা হইতে বিভিন্ন । যেমন, প্রদীপের প্রকাশ ও 

আকাশ অভিন্নবৎ বোধ হইলেও প্রভেদ আছে, যেমন তণ্ত লৌহ ও অগ্নি 

* ইয়ং বুদ্ধিজ্ঞ নেক্ত্রিয়েঃ সহিতা৷ সতী বিজ্ঞানমক্কোৌষে৷ ভবতি । বেদাত্তনারঃ 
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অভিন্নবৎ বোধ হইলেও প্রভেদ আছে, সেইরূপ অন্তঃকরণ ও আত্মা 

অভিন্নবৎ প্রতীত হইলেও প্রভেদ আছে। এই বিজ্ঞানময় কোষ হৃদয়া- 

ত্য্তরে প্রাণানিলে স্মৃর্তি পাইর্তিছে এবং আত্মা জ্যোতিস্বরূপ ৷ উপাধি 
বশে এই কোষে কর্তরূপে ও ভোক্জুরূপে বিস্কমান্ আছেন। 

প্রঃ। আনন্দময় কোষ কি ? 
উঃ। পুণ্যকর্মসফলের অন্ভবকালে কদাচিৎ যে বুদ্ধিবৃতি 

অন্তমু্থী হইয়া আত্মস্বর্ূপ পূর্ববান্ুভৃত আনন্দের প্রতিবিত্ব ভজন করে, 

এবং যাহাকে প্রিয়, মোদ ও প্রমোদরূপ বলা যায়, সেই বৃত্তি পুণ্যকম্্ন ফল- 

ভোগের নিবৃত্তি হইলে, নিদ্রারূপে বিলীন হয়। সেই বৃত্তিই আননা- 
ময় কোষ। সুযুপ্তিতে আনন্দময় কোষের বিশেষ প্রকাশ হয়। 

কিন্তু স্বপ্নে ও জাগ্রতে ইঠ্ট দর্শনে ইহার ঈষৎ প্রকাঁশ হয় । 

প্রঃ। আনন্দময় কোষ কিরূপ £ 

উঃ। (১) ইষ্টবন্ত দর্শননজাত প্ররিশ্রক্তরক্তি যাহার মস্তক 

(২) ইষ্টবস্ত াভ্ভ হইতে উৎপন্ন হ্মোচল্রক্তি যাহার 
দক্ষিণ পক্ষ 

(৩) ইষ্টব্ত ভোগ হইতে উৎপন্ন প্রম্মোছ্ ভর্তি 
যাহার বামপদ 

(৪) বুদ্ধি বা অজ্ঞানের বৃত্তি বিষয়ে আননস্বরূপ-ভূত 

আনন্দের প্রতিবিষ্ব যাহার ত্ত্্দপ প্র 
(৫) বিশ্বর্ূপ আত্মার শ্বরূপভূত আনন্দ যাহার পুচ্ছ (আধার) . 
এই পক্ষিরূপ ভোক্তা আনন্দময় কোষ । 

প্রঃ। আনন্দময় কৌষ আম হইতে ভিন্ন, ইহ! 

কোন্ রীতিতে জান! যা ? 
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উঃ। আননময় কোষ বাদলাদি পদার্থের স্তায় কদাচিৎ হইয়া 

থাকে, এজন্য ক্ষণিক; আর আমি সর্বদা স্থিত বলিয়া নিত্য। এজন্য 
এই আনন্দময় কোষ আমি নহি আমারও নহে। ইহা কারণরূপ দেহ। 

আমি ইহার জ্ঞাতা; আত্মা ইহ! হুইতে ভিন্ন। 

প্রঃ। বিদ্বামান অন্নময়াদি কোষ বদি আত্ম! নহে, 

তবে আত্মা কে? 

উঃ। বুদ্ধ্যাদি বিষয়ে প্রতিবিষ্বরূপে স্থিত আর প্রিয় আদি শব- 

যুক্ত যে আনন্দময় কোষ তাহার বিশ্বপ্ূপ কারণ যে আনন্দ, তাহা নিত্য 

বলিয়৷ আত্ম! নামে অভিহিত । 

যোহয়মাত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণঃ । 

অবস্থাতরয় সাক্ষী সন্ নির্ব্মিকারো নিরঞ্জনঃ | 
সদানন্দঃ স বিজ্ঞেযঃ স্বাত্মত্বেন বিপশ্চিতা ॥ ২১৩। বিঃ চূড়ামণি। 

প্রঃ পঞ্চকোষ অন্ুভবগ্রাহ্হ। কিন্তু ইহা ভিন্ন 

কোন আত্ম অনুভবে আইসে না । এই হেতু পঞ্চকোষ 

হইতে ভিন্ন যে আত্মা আছে, ইহা! কিরূপে নিশ্চয় হয় ? 
উঃ। . ষগ্তপি পঞ্চকোষ অনুভবগ্রাহথ এবং ইহা ভিন্ন অন্ত কোন 

আত্ম অনুভবে আইনে না, ইহা! সত্য ; তথাপি যে অনুভব দ্বারা এই 
পঞ্চকোষ জানা যায়, সেই অন্ুভবকে কে নিবারণ করে? কাহারও 

নিবারণ করিবার শক্তি নাই । এই জন্ঠ পঞ্চকোষ অন্থভবরূপ € যে চৈতন্য, 

সেই পঞ্চকোষ হইতে ভিন্ন আত্মা । 

প্রঃ। আত্মার স্বরূপ কি ? 
উঃ। সং চিৎ আনন্দ ইহার স্বরূপ । 



পঞ্চম কলা । 

ভিন্ন অবস্থাক্র জাক্ষী আম্মি। 

প্রঃ। তিন অবস্থাকি কি? 
উঃ। জাগ্রণড স্বপ্ন ও সুযুগ্তি। 

আম্মি জীগ্রত অবস্থাল্প আাক্ষ্ষী | 

প্রঃ] জাগ্রৎ অবস্থ। কাহার নাম ? 

উঃ। আত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত যে চতুর্দশ ইন্দ্রিয়, তাহাকে 

অধ্যাত্ম কহে। এই চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের চতুদ্দিশ দেবতা আধিটৈব এবং 

ইহাদের চতুর্দশ বিষয় অধিভূত। এই বিয়াল্লিশ তত্ব যে সময়ে ব্যবহার 
হয়, তাহার নাম জাগ্রৎ অবস্থা । এই সমস্ত স্থুল দৃষ্টিযুক্ত পুরুষের জানিবার 

যোগ্য বলিয়া আত্মপুক্রষকে এই কালে জাগ্রদভিমানী চৈতন্য বলে ।* 

প্রঃ। চতুর্দশ ইন্ড্রিয়কি কি? 
উঃ। জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, ত্র, ত্বকৃ, চক্ষু, জিহুব। এবং দ্রাণ। 

কর্শেন্িয় পঞ্চ__বাক, পাঁণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। 
অস্তঃকরণ চারি--মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার 1 
ইহারাই অধ্যাত্ম চতুর্দশ ইন্দরিয়। 

প্রঃ। চতুর্দশ ইন্জিয়ের চতুর্দশ দ্েবত। রি.কি ? 
* ন্বসংঘাত হইতে ভিন্ন এবং চ্ষুরিক্রিয়ের অবিবয়কে অধিদৈব কহে। স্বসংঘাত 

হইতে ভিন্ন এবং চক্ষুরাদি ইন্্রিয় বিষয়কে অধিভূত কহে। 
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ছি পৌস ৩৯ এসি রাস পসরা পপ 

উঃ। জ্ঞানেত্্িয়-_ 

( ইন্দ্রিয়) ( দেবতা ) 
শ্রোত্র ইন্দ্রিয়দেবতা দিক্ 

ত্বকৃ ও বায়ু 

চক্ষু টি নয 

জিহবা বরুণ 

ত্রাণ রি অশ্বিনীকুমার 

কন্েন্দি় £- 

( ইন্দ্রিয়) ( দেবতা ) 
বাক ইন্দ্রিয়ের দেবতা অগ্ঠি 

হস্ত রঃ ক্র 

পদ এরি বামন বা উপেন্দ্ 

উপস্থা  » প্রজাপতি 
পায়ু যম 

অন্তঃকরণ £-_ 

মন ইন্দ্রিয়ের দেবতা চন্ত্রমা 

চিত্ত রি বাস্থদেব বা বিষুঃ 

অহংকার রর রুদ্র বা শঙ্কর 

এই চতুর্দশ দেবত। অধিটৈব । 

প্রঃ। চতুর্দশ ইন্ড্রিয়ের চতুর্দশ বিষয় কি কি ? 
উঠঃ। পঞ্চজ্ঞানেন্দত্রিয়ের বিয়য় 2-শব্ব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ 

পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের বিষয্ন £--বচন, আদান, গমন, রৃতিভোগ,, 
মলত্যাগ 
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চারি অন্তঃকরণের বিষয় £--সংকল্প, নিশ্চয়, চিন্তন এবং 

অহংপনা 
এই চতুর্দশ বিষয় অধিভূত। 

প্রঃ। অধ্যাত্ব, অধিভূত ও অধিদৈব, এই তিন 
মিলিয়! কি হয় ? 

উঃ। অধ্যাত্বাদি তিনপুট (আকার ) মিলিয়া ত্রিপুটী হয়। 

প্রঃ। চতুর্দশ ত্রিপুটী কোন্ রীতিতে জান! যায় ? 
ডঃ। জ্ঞানোন্দ্রয়েরা ত্রপুডা £-- 

(ইন্জরিয়) ( দেবতা ) ( বিষয় ) 
( অধ্যাত্ম) ( অধিদৈব ) ( অধিভূত ) 

১। শ্রোত্র দিক্ শব 

২। তবু বাধু 'স্পর্শ 

৩। চক্ষু ূর্য্য _ ব্ধূপ 

৪। জিহ্বা বরুণ রস 

৫| গ্রাণ অশ্বিনীকুমার গন্ধ 

কর্মেন্রিয়ের ত্রিপুটা 
১। বাক্ অগ্নি. বচন 
২। পাণি নত  -আদানপ্রদান 
৩। পাদ বামন গমন _ 

৪। পায়ু যম মলত্যাগ 
৫।  উপস্থ প্রজাপতি রতিভোগ 

অন্তঃকরণের .ব্রিপুটা-_. ১ এ হা 

১।. মন.  চন্ত্রমা _ সংকরবিকল্প 

২। বুদ্ধি . ত্রঙ্গা নিশ্চয় 
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৩। চিত্ত _ বাস্থদ্দেব চিন্তন (অনুসন্ধান) 
৪। অহংকার রুদ্র অহংপনা। 

প্রঃ | এই সমস্ত ত্রিপুটীর স্বভাৰ কি? 
উঃ। তিন পদার্থের যে ব্রিপুটী তন্মধ্যে একের অভাব হুইলে, 

তিনের ব্যবহার চলিবে নাঁ। যেমন, ইন্জিয় ও দেবতা আছে, বিষয় নাই, 

ইহাতে কোন কাধ্য হইবে না। বিষয় এবং ইন্দ্রিয় আছে, দেবত। নাই, 
তাহাতেও কাধ্য চলিবে না । এইরূপ সমস্ত ত্রিপুটীর স্বভাব । 

প্রঃ । আমার স্বভাব কি, ইহা! কিরূপে জান! যায় ? 
উঃ। ত্রিপুটী পুর্ণ হইলেও আমি জানি, অপূর্ণ হইলেও আমি জানি। 

ত্রিপুটার কাধ্য হইলেও আমি জানি, না হইলেও তাহার অভাব আমি 
জানি। এইরূপে আমার ম্বভাব জান! যায়। 

প্রঃ।॥ এই বাক্যে কি সিদ্ধ হইল ? 
উঃ। ব্রিপুটীর দ্বার! সমস্ত কার্য্য চলিতেছে । ইহা জাগ্রত অবস্থা, 

এই সিদ্ধ হইল। 

প্রঃ। জাগ্রতকালে জীবের স্থান, বাক্য, ভোগ, 

শক্তি, গুণ, ইহাদের নাম কি? জাগ্রৎ অভিমানী 

জীবেরই বা! নাম কি? 
উঃ। জাগ্রতকালে জীবের স্থান নেত্র । 

বাক্য বৈথরী; 

» ভোগ স্থূল, 
৮». শক্তি, ক্রিয়া ) 

গুণ, রজঃ; 

জাগ্রৎঅভিমাঁনকে বিশ্ব বলে 
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প্রঃ। জাগ্রৎ অবস্থা বলাতে কি সিদ্ধ হইল £? 
উঃ। জাগ্রৎ অবস্থা হউক, তাও আমি জানি, আর স্বপ্ন সুযুপ্তি না 

হউক তার অভাবকেও আমি জানি । ইহা আমি নহি আমারও নহে। 

ইহা ু্ম দেহের । আমি ইহার জ্ঞাতা, সাক্ষী । 

ক্বর্ন অন্বন্থাল্ আাক্ষী আম্মি। 

প্রঃ। স্বপ্ন অবস্থা কাহার নাম £ 
উঃ। জাগ্রৎকালে যে- সমস্ত পদার্থ দর্শন, শ্রবণ এবং ভোগ হয় 

তাহার সংস্কার, সুক্ষ ভাবে কঠদেশে যে হিতা৷ নামক নাড়ী আছে, তাহাতে 

থাকে । এজন) নিদ্রাকালে পঞ্চ বিষয় আদি পদার্থ ও তাহার জ্ঞান 

উৎপন্ন হয়। সেইজন্য যাহা ব্যবহার হয়, সেই বিষয়েই স্বপ্ন হয় । 

প্রঃ। স্বপ্নাবস্থায় জীবের স্থান, বাক্য, ভোগ, শক্তি, 

গুণ, ইহাদের নাম কি? আর স্বপ্নাভিমানী জীবের নামই 

বাকি? 
উঃ। স্বপ্রাবস্থায় জীবের স্থান ক । 

১ বাক্য মধ্যমা ) 

নী ১১ ভোগ শুঙ্গ (বাসনাময় )) 

১১ গুণ সত্ব; 

স্বপ্নাভিমানী জীবের নাম তৈজন। 

প্রঃ | স্বপ্নাবস্থ। বলিলে কি সিদ্ধ হয় ? 
উঃ। স্বপ্নাবস্থা হউক ইহাও আমি জানি, আর জাগ্রত স্ুযুপ্তি না 

হউক, ইহীর অভীবকেও আঁম জাঁনি। এজন্য এই স্বপ্ীবন্থ। আঁমি নহি 
আমারও নহে। ইহ সুক্মদেহের। আমি ইহার জ্ঞাতা সাক্ষিত্বব্ূপ ৷ 
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৯ পেস্দ লী শালি ৯ পা্দগি পাস উপ পাশ সর" একাল শস্িলি সরাসরি পরি তপ্নীস্টিলাছিন ঠাস তা চে পলা সিসি পিপি তি পিসি লা অসি ৯ ক ০-৯রা সি িিত সী সি লি ৬ 

আনি স্ুবুপ্ডি অন্স্থা্রও সাক্ষী । 
প্র: । সুষুপ্তি অবস্থা কি ? 
উ£। পুরুষ নিদ্রা হইতে উঠিয়া সুবুস্তিকালে অনুভূত সুখ ও 

অজ্ঞান অনুভব করিয়া বলে “আজ স্থথে নিদ্রা গিন্নাছিলাম এবং কিছুই 

জানি না” এই সুখ ও অজ্ঞানের প্রকাশ (সাক্ষী চেতনরূপ অনুভব দ্বারা ) 

বে অবস্থার ঘটে, বুদ্ধির সেই বিলয়ের অবস্থার নাম স্ুযুপ্তি । 

প্রঃ। স্বষুপ্তি অবস্থায় জীবের স্থান, বাক্য, ভোগ, 

শক্তি, গুণকি? আর স্বযুপ্তি অভিমানী জীবের নাম 

কি? 
স্বুপ্তি অবস্থায় জীবের থাকিবার স্থান হৃদয়, 

»» বাক্য পত্তন্তি ; 
» ভোগ, আনন্দ; 
১ শক্তি দ্রব্য; 

১. গুণ তমঃ। 
আর সুযুপ্তি অভিমানী জীবের নাম প্রাজ্ঞ। 

প্রঃ। সুপ্তি অবস্থার দৃষ্টান্ত কি? 
উঃ। (১) যেমন কাহারও অলঙ্কার কৃপে পতিত হইয়াছে, তাহা 

কুলিবার জন্য সে কুপে ডুবিয়াছে। সেই পুরুষ অলঙ্কার পাওয়া ও ন! 
পাওয়া উভয়ই জানে। পরস্ত, কথা বলিবার সাধন যে বাগিক্ছরিয়, তাহার 

দেবতা অগ্নির সহিত জলের বিরোধ বলিয়া, কথ! কহিতে পারে না । কিন্তু 

পুরুষ জল হইতে উঠিলে, কথা কহারি সাধন দেবতার সহিত বাক্ ইন্দ্রিয় 
থাকে বলিয়া, পাওয়া গেল কি ন! গেল তাহ! বলিতে পারে । সেইনপ 

সুবুপ্তিকালে সুখ ও অজ্ঞানের সাক্ষী চেতনরূপ সামান্ত জ্ঞান থাকে । কিন্ত 

৪ 



৫ রিতার | 
শস্টি চ সিসি পপ চা পর, এ রদ ৯টি পাস সি পপি ৮ ৬ শি, এ ৬ পি, এ 

বিশেষ জ্ঞান সাধক ইন্রিয় আর অস্ত্ঃকরণের অভাব থাকে, , এজন্য সখ ও ও 

অজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান হয় না । যখন পুরুষ জাগ্রত হয়, তখন বিশেষ 

জ্ঞানের সাধক ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ থাকে । এই হেতু সুষুপ্তিকালে 

অনুভূত সুখ ও অজ্ঞানের স্থৃতিরূপ বিশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় । 

(২) সুষুণ্তিবিষয়ে যাহা কারণশরীর রূপ অজ্ঞান, তাহাই জাগ্রত । 

ইহাই স্বপ্রবিষয্ধে বুদ্ধিবূপ ধারণ করে, পুনর্বার সুষুণ্তিতে অজ্ঞান 
রূপ হয়। 

(৩) যেমন কোন বালক অন্ঠান্ত বালকের সহিত খেলা করিতে 

করিতে শ্রম বোধ করিলে, মাতার ক্রোড়ে আসিয়া! বিশ্রাম করে এবং 

থেলার স্থখ অন্ুভবৰ করে, পুনর্বার বালকেরা ডাকিলে বাহিরে খেলা 

করিতে যায়, সেইরূপ কারণশরীর বা অজ্ঞানরূপ মাতা, বুদ্ধি বালক, এই 

বুদ্ধি, কর্মারূপ বালকদিগের সহিত জাগ্রত স্বপ্ররূপ বহির্ভূমিতে ব্যবহাররূপ 
থেল! খেলে । বিক্ষেপরূপ শ্রম প্রাপ্ত হইলে, সুষুপ্তি ্ূপ অজ্ঞান মাতার 

ক্রোড়ে লীন হইয়৷ ব্রহ্গানন্দ অন্থভব করে। পুনশ্চ, যখন কর্মরূপ 

বালকেরা৷ ডাকে, তখন জাগ্রৎ অবস্থারূপ বহির্ভ্মিতে ব্যবহাররূপ 
খেলা করে। 

প্রঃ। স্থুযুপ্তি বলিলে কি সিদ্ধ হইল? 
উঃ। ুষুপ্তি অবস্থা হয় তাহাও আমি জানি এবং জাগ্রত স্বপ্ন না 

হইলে উহার অভাবকে আমি জানি। এইজন্ত এই সুধুপ্তি-অবস্থা আমি 
নহি বা আমারও নহে । ইহা কারণদেহের । আমি ইহার 'জ্ঞাতা এবং 
সাক্ষী । ঘটের সাক্ষীর স্তায় ঘট হইতে ভিন্ন। এইবূপে নুযুস্তি অবস্থারও | 
সাক্ষী আমি। 

সখ ভাসি, শা স্পা তা আনছি 



বষ্ঠ কল! । 
প্রস্পণ্ ম্মিথ্য। অর্পন । 

প্রঃ। আত্মাবিষয়ে জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্থৃযুপ্তি এই 
তিন মিথ্য! অবস্থা কিরূপে ভাসিতেছ ? 

উঃ। যেমন শুক্তিকে, অজ্ঞান ছারা রজত, অভ্র বা কাগজরূপে ভম 

হয়, সেইরূপ আত্মাতে জাগ্রত, স্বপ্ন বা সুযুপ্তি অবস্থা, অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত 

হইয়া! ভাঁসিতেছে। শুক্তির সহিত এঁ তিন বস্তর ব্যতিরেক বা ভেদ 
আছে এবং শুক্তির সহিত এ তিন বস্তর অন্বয়ও আছে। 

(১) শুক্তিতে যখন রজত ভাসে, তখন অভ্র ও কাগজ 'ভাসে না; 

আবার যখন অভ্র ভাসে, তখন রজত ও কাগজ ভাসে না। পুনশ্চ, যখন 

কাগজ ভাসে, তখন রজত ও অভ্র ভাসে না। ইহাই এঁ তিন বস্তর 

ব্যতিরেক ব| ভেদ। 

(২) স্তক্তিসম্বন্ধে আদি, অন্ত ও মধ্য এই তিন অবস্থার ব্যবহারিক 

এবং পারমাথিক অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে । ইহাও ব্যতিরেক। 

(৩) ভ্রান্তিকালেও “ইহ! রৌপ্য,” *ইহা! অভ্র,” “ইহা কাগজ” 
এইরূপে শুক্তির “ইহা” এই অংশ তিন বস্তুতে অন্ুস্যত হইয়া ভাসিতেছে। 

এই তিন তিন বস্ত্রতে শুক্তির অহ্থয়। এক্ষণে শুক্তির তিন অংশ দেখ £₹-- 

সামান্যাংশ, বিশেষাংশ এবং কল্সিত বিশেষাংশ । 

' স্লাম্মান্য হস্ণ-_যাহা অধিক কাল প্রতীত হয়, তাহার নাম 

সামান্ত অংশ। “ইহা” ভ্রম থাকিতেও আছে, না থাকিতেও আছে-- 

এইজন্য এইটুকু ইহার স্নাক্মান্য তনহস্ণ বা! আধার । 
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_হিশেষ অহশ্শ-_এই শক্তি নীলপৃষঠ ত্রিকোণযুক্ত। এইটি 

ইহার স্বরূপ। এই শ্বরূপটুকু অল্পকাল প্রতীত হয়, এজন্য ইহা ইহার 

বিশেষ অংশ। ত্রান্তিকালে নীলপৃষ্ঠ ইত্যাদি প্রতীতি হয় না। কিন্ত 

এই স্বরূপের প্রতীতি হইলে, ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়। এজন্য ইহাকে 

হিশ্পেজ আঅহস্ণ ব! অধিষ্ঠান বলা যায়। 

করিল্রত হিশ্শে্ অহস্ণ-রজতাদি ভ্রমকল্সিত বিশেষ 

অংশ, যাহা স্বরূপ বা অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে প্রতীত হয় না, তাহ! কল্পিত 

বিশেষ অংশ । রৌপ্যাদি, শুক্তির অজ্ঞানকালে প্রতীত হয়, কিন্তু জ্ঞান- 
কালে প্রতীত হয় না; এইজন্য ইহাকে কল্পিত বিশেষ অংশ বাত্রাস্তি 

বা ব্যভিচার বলে। এক্ষণে আত্মার তিন অংশ দেখ-_ 

১। যাহা অধিক কাল অর্থাৎ তিন অবস্থাতে প্রতীত হয়__যেমন 

ইহা রজত, ইহা! অত্র, ইহা কাগজ এই তিন অবস্থাতে একটা কিছু আছে, 
এজন্য ইহাকে সাম্মান্য অহস্ণ বা আধার বলে, সেইরূপ একটি 
কিছু জগত্রূপে সাজিরাছে--এই একটি কিছু সর্বকালেই প্রতীত হয় 
বলিয়া, ইহাকে আত্মার সাধারন অংশ বলে। আবার আত্মার স্বরূপ 

অন্নকাল প্রতীত হয় । কারণ, ভ্রমকালে ইহা! প্রতীত হয় না এবং স্বরূপ 

প্রতীত হইলে ভ্রান্তিও থাকে না । এজন্ত স্বপ্ূপকে বিশেষ অংশ বা 
অধিষ্ঠান বলে। আসম্মাতে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন ভ্রান্তি অজ্ঞান 

হইতে জন্মে। যেত্রাস্তি, স্বরূপ বোধ -হইলে প্রতীত হয় না, তাহাই 
করিত বিশেষ অংশ। রজতাদি ভ্রম, অজ্ঞানকালে প্রতীত হয়, জ্ঞানকালে 

হয় না। এজন্য ইহাকে কল্পিত বিশেষ অংশ বা ভ্রান্তি বলে। 

আধার, অধিষ্ঠান এবং ভ্রান্তি এই তিন আত্মার অংশ বল। অধিষ্ঠান, 
আত্মাতে (আত্মার স্বরূপে) জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুযুপ্তি এই তিন: 
ভ্রান্তি অজ্ঞান দ্বার আরোপিত হয়। জাগ্রৎ অবস্থাতে স্বপ্পু € 
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নুষুপ্তি নাই স্ুষুণ্তি অবস্থায় জাগ্রৎ ও স্বপ্র নাই। এই তিন পরম্পর 

ব্তিরেক। 

স্বরূপ বা অধিষ্ঠান অংশে জাগ্রত স্বপ্ন ও হ্ুযুপ্তির অত্যন্ত অভাব (নিত্য 

নিবৃত্তি) আছে। 

( পরিপূর্ণ ব্যাপক, সর্বব্যাপী, জ্ঞানম্বরূপ, আনন্ম্বরূপ, নিত্য আত্মা 

বা ব্রহ্ম আছেন। অজ্ঞান দ্বারা ইহাকে জগৎ বলিয়া ভ্রম হইতেছে। 

ভাঙও জাগ্রত অবস্থায় একরপ, শ্বপ্ৰাবস্থার় একরূপ এবং সুষুপ্তি অবস্থায় 

একরূপ। ) আত্ম এই তিন অবস্থাতে অনুস্যত হইয়া প্রকাশ হুই- 

তেছেন। 
আত্মা, অবিদ্ধা' উপাধি আরোপিত হইয়া, তিন অংশ মত প্রকাশ 

ভয়। এই তিন অংশের নাম সামান্ত অংশ, বিশেষ অংশ এবং কল্পিত 

বিশেষ অংশ। ৃ 
১। “হনতুগ ইহাই আত্মার াম্মান্য (সাধারণ) অংশ। 

জাগ্রত বল, স্বপ্ন বল, বা সুষুপ্তি বল, ষে অবস্থাতেই হউক, আত্মার 
সন্ভ্ডা ত্রান্তিকালেও প্রতীত হয় এবং ভ্রাস্তির নিবৃত্তিতেও প্রতীতি 
হয়। “আমি” সৎ, চিৎ, আনন, পরিপূর্ণ, অসঙ্গ বা নিত্যমুক্ত ব্রহ্ম এইরূপে 

আত্মার সদ্ভাবের প্রতীতি সর্বদা হয়, এইজন্য এই স্ন্দপক্ষে 
সামান্য অসশ বা। আম্বান্র শুহে । “আছে” এই অংশ 
কোন বস্ত হইতে কখন অভাব হয় না । “ত্রাস্তিতেও” বলিতে হয় “আছে”, 
এজন্য এই সদ্ভাব বা “আছে” আত্মার সামান্য অংশ। 

২। “চেতন” “আনন্দ” *অসঙ্গ” “অদ্বিতীয়” ভাব যাহা প্রথম 
হইতেই আত্মার বিশেষণ তাহাই ইহার ব্িিস্ণে অল । কারণ, 
্রান্তিকালে ইহার প্রতীতি হস্ন না । কিন্তু ইহার প্রতীতি হইলে, ত্রাস্তিও 
থাকে না; এইজন্য ইহা! আত্মার বিশেষ অংশ । 
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৩। “তিন অবস্থাক্ূপ প্রপঞ্চ* আত্মার স্রক্িভ নিবশ্পেক্ 
তহস্ণ বা ভ্রান্তি। ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মার অক্ঞানকালে ইহারা 
প্রতীতি হয় আর “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ আত্মার জ্ঞানকালে, আত্মা হইতে 
ভিন্ন প্রপঞ্চ প্রতীত হয় না । এইজস্ভ এই তিন অবস্থারূপ প্রপঞ্চ আত্মার 

কল্পিত বিশেষ অংশ ব৷ ভ্রান্তি । 

এইরূপে এই তিন অবস্থা আত্ম। বিষয়ে মিথ্যা প্রতীত হয়। 

প্রঃ। আত্মা বিষয়ে মিথ্যা প্রপঞ্চের প্রতীতি 

সম্বন্ধে অন্য দৃষ্টীন্ত কি? 

উঃ। (১) যেমন স্থান্থু দেখিয়া পুরুষের প্রতীতি হয় । 

(২) ১, সাক্ষী বিষয়ে স্বপ্ন প্রতীতি হয়। 

(৩) ,, মরুভূমিতে জল প্রতীতি হয় । 

(৪) ,», আকাশে নীলিমা প্রতীতি হয়। 

(৫) ১, জলে অধোমুখ পুরুষ বা বৃক্ষ প্রতীতি হয় । 

(৬) », রজ্জুতে সর্প প্রতীতি হয়। 

(৭) », দর্পণে নগর প্রতীতি হয়। 

যেমন এই সমস্ত মিথ্যা, আত্ম! সম্বন্ধে আপন অজ্ঞান দ্বারা যে প্রপঞ্চ 

প্রতীতি হয়, ইহাও সেইবধপ মিথ্যা । এইরূপে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় 

কর! যায়। ইহাই প্রপঞ্জের বাধ (মিথ্যা নিশ্চয়ের নাম-বধি )। 

প্রঃ । ভ্রান্তিরূপ সংসার কত প্রকার ? 

উঃ। (১) ভে ভ্রান্তি (জীব ঈশ্বর ভেদ, জীঘদিগের পরম্পর 

ভেদ, জড়ের পরস্পর ভেদ, জীব ও জড়ে ভেদ এবং জড় ও ঈশ্বরের ভেদ, 

এই পাঁচ প্রকার )। 
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“ঈশানীশাদিতেদেন ব্যাকুলং সকলং জগৎ” 

আত্মপুরাণ” 

জীবেশ্বর ভেদঃ জীবভাগবদ্ডেদঃ 

জীবানাং পরস্পর ভেদঃ জগতঃ পরম্পর ভেদঃ। 

শঙ্কর। 

২। কর্ড ভ্ডোক্তুন্ত্র আ্রান্তি-(অন্তঃকরণের ধর্ম কর্তা- 
পনা ভোক্তীপন! ইহা আত্মায় প্রতীতি )। 

(৩)। অনঙ্গ্ ভ্রান্তি (আত্মার দেহাঁদিতে অহং ভ্রান্তি আর 

গৃহাদি বিষয়ে মমতা সম্বন্ধ । অথবা স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-_-বস্ত্বর 

সহিত সম্বন্ধ প্রতীতি )। 

(৪)। হিবকাব্র ভ্রান্তি_(ছপ্ধের বিকার দধির ন্যায় ্রন্মের 

বিকার জীবও জগৎ )। | 
(৫)। ব্রঙ্গ ভিন জগ সত্য ভ্রান্তি । 
এই পাঁচপ্রকার ভ্রানস্তিরপ সংসার । 

প্রঃ । এই পাঁচ প্রকার ভ্রমের নিবৃত্তি সম্বন্ধে কোন 

দৃষ্টান্ত দেখাও । 

উঃ। (১) বিষ্ব প্রতিবিস্বের দৃষ্টাস্তে ভেদভ্রমের নিবৃত্তি হয় । 
(২) স্ফটিকে লাল বস্ত্রের লাল রঙ্গের প্রতীতির ন্তায়, কর্তীয় 

ভোক্তাপনা ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয় । 

(৩) ঘটাকাশের দৃষ্টান্তে সঙগত্রাস্তির নিবৃত্তি হয়। 

(8) রজ্জুতে কল্পিত সর্পের দৃষ্টান্তে বিকারত্রান্তির নিবৃত্তি হয়। 
(৫) কনকবিষয়ে কুগডলের প্রতীতি দৃষ্টান্ত ব্রহ্ম ভিন্ন জড়ের সত্যত্ব 

ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়। 
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বাজারি সি সিটি লিসা সলাত সি পিসিতিস্ত ী সল পপান্ পিপি পাস লিলা জাস্টিস লালা লারা 0সিতসি রিল লী তি পািতছি লী টি উিটাছ লমিপিক্িলী অতি পা 

প্রঃ। বিদ্ধ প্রতিবিন্ব ৃষ্টান্তে ভেদত্রান্তির নিরভি 

কি প্রকারে হয় ? 

উঃ। যেমন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব ভাসিতে থাকে, কিন্তু দর্পণে 

সেই প্রতিবিম্ব থাকে না। দর্পণ দর্শনার্থ বহির্গত ষে নেত্রের বৃত্তি, তাহ! 

দর্পণকে স্পর্শ করিয়! পরে প্রত্যাবর্তন করিয়৷ মুখকে দর্শন করে । এখানে 

বিশ্বই মুখ $ মুখের সহিত প্রতিবিস্ব ( প্রতিমুগ্তি ) অভিন্ন ; তজ্জন্ত প্রতি- 

বিশ্ব মিথ্য। নহে, কিন্তু সত্য । আর প্রতিবিশ্বের ধর্ম এই যে, ইহা ব্িবিজ্ব 

হইত্তে ভিল্র ছেখাম্্র এবং দর্পিশিস্ছিত োশ হস্ত 
এবং বিহ্ব হইতে ব্বিপক্সীতি বোন হয্স। এই তিন এবং 

এই তিনের প্রতীতিরূপ যে জ্ঞান, ইহা সমন্তই ভ্রাস্তি। এইজন্য 

এই ধর্মের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া! বিষ্ব ও প্রতিবিদ্বের সর্বদা অতেদ 

নিশ্চয় ভয়। 

এইরূপে শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ বিশ্ব আছেন। অজ্ঞানরূপ দর্পণে তাহার জীব- 

রূপ প্রতিবিম্ব ভাদিতেছে ; তাহাতে -স্বপ্রের স্তায় এক জীব মুখ্য ( পর! 

প্রকৃতি ) এবং স্থাবর জঙ্গম রূপ নান! প্রকারের জীব (অপর! প্রক্কৃতি ) 

তাসিতেছে, তাহাকেই জীবাঁভাস বলে । সেই জীবরূপ প্রতিবিশ্ 

ঈশ্বররূপ বিষ্বের সহিত সর্বদা অভিন্ন। পরস্থ, মায়! হেতু জীবের ধন্ম, 

বিশ্বরূপ ঈশ্বরের সহিত ভেদ রহিয়াছে । এজন্য জীবত্ব, অরজ্ঞত্ব, অন্ন 
শক্তিত্ব, পরিচ্ছিন্নতা, বহুত্ব ইত্যাদি এবং তিনের প্রতীতিরূপ জ্ঞান 

সমস্তই ভ্রান্তি। এই হেতু এই তিনের মিথ্যাত্ব নিশ্য়কে ভ্রান্তি জ্ঞান 
করিয়৷ জীবরূপ প্রতিবিষ্ব এবং ঈশ্বররূপ বিশ্বের সর্বদা অভেদ নিশ্চয় 

হয়। এইবপে বিশ্ব প্রতিবিষ দৃষ্টান্ত ঘারা ভেদত্রান্তির নিবৃত্তি হয়। 

প্রঃ। “স্ষটিকে লোহিত বস্ত্রের লোহিত বর্ণের 
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সর 

প্রতীতি” দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্তৃত্ব ভোক্তত্ব ( কতাপন। 
ভোক্তাপন।) ভ্রান্তির কিরূপে নিবুত্তি হয় ? 

উঃ। যেমন লাল বস্ত্রের উপর স্ষটিকমণি রাখিলে উন্ভাতে লাল 

রং ভাসিতে থাকে, কিন্তু উহা বস্ত্রেরই ধর্ম, পরস্ত বস্ত্র এবং স্ষটিক বিষুক্ত 

করিলে স্ষটিকে উহা! ভাঁসে না, এজন্য উহ স্ষটিকের ধর্ম নহে, কেবল 
স্কটিক বিষয়ে ভ্রান্তিতে ভাসে মাত্র ; সেইরূপ অন্তঃকরণের বা চিত্তের ধন্ম 

যে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব, তাহা আত্মাতে তাদাত্ম্যসন্বন্ধবশতঃ ভাসিতে থাকে । 

পরস্ত উহা! চিত্তের ধর্ম । ্থযুপ্তিকালে অন্তঃকরণ ও আত্মার বিয়োগ 

ঘটে, এজন্য অন্তঃকরণের ধন্ম আত্মাতে ভাসে না। এজন ইহ! আতর 

বর্ম নহে) কিন্তু আত্ম! বিষয়ে ত্রান্তিহেতু ভাসমান হয্ন। এইবূপে স্ফাটকে 

লাল রং প্রতীতি দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্তা ভোক্তা ভাব ত্রান্তি নিবৃত্তি হয়। 

প্রঃ। পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ আত্ম। কাহাকেও কিছু 
বলেন না, তিনি দ্রেষ্টা মাত্র । তবে মন যখন কুকর্ম চিন্তা 

করে অথবা শিরঃংগীড়। ইত্যাদি কতকগুলি রোঁগে বড়ই 
ছুঃখী হইয়া যাতনা ভোগ করিতেছে দেখায়, তখন 

ইহাকে কে উপদেশ দেয় ?--কে বলে “চিত্ত ! ভগবান্ 
ভিন্ন তোমার অন্য বিষয়ে স্ৃখ নাই ; উহাতে তোমার 

অতিশয় ক্লেশ” তবে দেহের ভান করিয়! দেহের 
যাতনাকে আপনার যাতনা স্বীকার করিয়! তুমি পাঁষণ্ডের 

মত ব্যবহার কর কেন ? তোমারই স্ষ্ট এই দেহ ; তুমি 

তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নিতে পতঙ্গ পড়িলে 



৫৮  এছিকি তিন! 
পাপা পিপি লি লিন ক তন, লি লি জা সি জাজ 2 স* জা-লশি সিসি তে ৬ শস্টিলি ছি লী তো লীস্টিতটি পাটি পারিস স্উিলি জোস সসিওন সত জোহা পি সিল সিরি সিস্ট লস্ট সখি 

যেরূপ ছটফট করে, সেইরূপ ছট্ফট কর কেন? 

তোমারও ত যাওয়া আসার পথ খোল! আছে, বিশেষ 

তুমি যে আনন্দ ভোগ করিয়াছ, তাহা ছাড়িয়া! এই ময়লার 

দেহে প্রবিষ্ট হইয়া, মিথ্যা এই ছুঃখাদি দেখাও কেন ? 
তোমার শাস্তুজ্ঞান গুরুভক্তি কোথায় যাষ ৭--সব ভুলিয়া 

তুমি এরূপ অস্থির হও কেন? রে চগ্ডাল, ময়লার দেহ 

ছাঁড়িযা একবার উপরে চল, ব্রন্মে রমণ কর. জ্ঞানী 

হুইয। এত শৌক, দুঃখ, জরা, ব্যাঁধি, মৃত্যুসংসার--সংকল্প 

করিয়া তুমি এরূপ হও কেন ? তুমি ত জান “যোগরতো 
বা ভোগরতে! বা সঙ্গরতো৷ বা সঙ্গবিহীনঃ ; বযন্মিন্ 

ব্রন্মণি রমতে চিত্তং নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব” এই সব 

ভুলিয়া তুমি ছুঃখ কর কেন? চিত্তকে বা মনকে এই 
সমস্ত উপদেশ কেদেয়? কাহার উপদেশে এই ভ্রম 

নিবারণ করিয়া, ইহা! আনন্দসাগরে মগ্ন হইতে পারে ? 

উ£। দেবতা সর্বদাই অস্থুরকে উপদেশ দিয়া থাকেন। প্উচ্যতে 

শান্তজনিত-জ্ঞানকর্ম্ম-ভাবিতা গ্ভোতনান্দেবা ভবতি। ত এব.স্বাভাবিক- 

প্রত্যক্ষানুমানজনিতদৃষ্টপ্রয়োজনকর্মুজ্ঞানভাবিতা অন্থুরাঃ* বৃহদারণ্যক 

প্রথমোধ্যায় ৩য় ব্রাহ্মণ প্রথম মন্ত্র শাঙ্কর-ভাষয | . চিত্তবুত্তর মধ্যে 

দেববৃভিগুণিকে শাস্ত্রোভাসিত পরমাত্বিষয়ক বৃত্তি বলে; এবং অস্থর- 

বৃত্তিগুলিকে বিষয়ানস্ত বাসনারপ চিত্তবৃত্তি বলে। শাস্ত্রোন্াদিত 

পরমার্থবিষয়ক চিত্বৃত্তি বিষয়ভোগবাসনারূপ বৃত্তিকে উপদেশ প্রদান 
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করেঃ এবং তাহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেয় “চিত্ত! সুধাসমুদ্র 

ত্যাগ করিয়া, অনন্ত মহান্ বস্তু ছাড়িরা, পরিপূর্ণ চৈভন্তস্বরূপ ব্রন্মের 
একদেশে কল্পিত বিন্দুস্থানে কেশাগ্রের শত ভাগের একভাগে, অতি সুক্ষ 

এই কল্পিত একদেশ হইতে ত্রসরেণুর স্তায় প্রতিনিয়ত ভাসমান এই অনন্ত 
কোটি ব্রনহ্ধাগ্বর্তী কোন ব্রক্গাওস্থিত এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীতে তোমার 

কল্পিতদেহ-_যাহার অস্তিত্ব ব্রহ্ষচিস্তায় হারাইয়া যায় এবং যে অনস্ত- 
কোটি ব্রহ্গাণ্ড শুধু অজ্ঞানেই ভাসে (যে জন্য জগৎ প্রপঞ্চকে মায়! বলে 

অর্থাৎ যাহ! নাই তাহাই আছে এইরূপ ভান মাত্র) এই অনন্ত কোট 

বহ্ধাণ্ডের মধ্যে তোমার দেহ, তাহার শিরঃপীড়া, তাঁছাতেই তুমি ছট্্ফট্ 
করিতেছ, এই সমস্ত ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া চল আমাদের উৎপত্তিস্থানে 

চল--নিত্য আনন্দ ভোগ করিবে চল--এই অনিত্য বিষয়ে পড়িয়া ছট্ফট্ 
কর কেন? এই সমস্ত উপদেশ দেবতা, অন্গুরকে প্রদান করেন। চিত্ত, 

শাস্তরার্থ-আলোচনাজনিত জ্ঞান এবং শ্াস্ত্রোক্ত কর্মানুষ্ঠান দ্বার! দীপ্যমান 

হইলে তাহাকে দেব বলে। চিত্ব, ইহলৌকিক প্রয়োজনসাধক জ্ঞান ও 
ংসার কর্তব্য জন্ত কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাই 

অস্থুর। লৌকিক প্রয়োজন জন্য লৌকিক জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠান 
অধিক পরিমাণে হয়, এজন্ত লৌকিক প্রয়োজনসাধন ইন্দ্রিয় বা অসুর 

জোষ্ঠ । জ্যেষ্ঠ অস্থরকে, কনিষ্ঠ দেবত! উপদেশ দেয় । 

প্রঃ। ঘটাকাশ নৃষ্টীন্তে সঙ্গ-দ্রান্তির নিবৃত্ত 
কিরূপে হয় ? | 

উঃ। ঘট উপাধিবিশিঞ্*গ আকাশকে ঘটাঁকাশ বলে, এ আকাশ 

ঘটের সঙ্গে ভাসিতেছে । ঘটের ধর্ম, উৎপত্তি নাঁশ ইত্যাদি আকাশকে 

স্পর্শ করে না। এই হেতু আকাশ অসঙ্গ, আর আকাশের দন্বন্ধ 
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যে ঘটের সহিত ভাঁসিতেছে ইহ! ভ্রান্তি। সেইরূপ দেহাদি সংঘাত- 

বিশিষ্ট উপাধিযুক্ত আত্মাকে জীব বলে। সেই আত্মা সংঘাতের সঙ্গে 
ভাঁদিতেছে। পুনশ্চ, সংঘাতের ধন্ধ জন্মমরণাদি। ইহা আত্মাকে স্পর্শ 

করে না; কারণ, সংঘাত দৃষ্ত বটে, কিন্ত আত্মা দ্রষ্টা; সেইজন্য আত্মা 
এবং সংঘাত পরস্পর ভিন্ন এবং অসঙ্গ। এইজন্য আত্মা সংঘাতরূপ 

নহে। তজ্জন্ত আত্মার সংঘাত--সহিত অহংতা রূপ সন্বন্ধও নাই; এবং 

এই হেতু আম্মারও সংঘাত নাই। কিন্তু সংঘাত পঞ্চমহাভূতের। 

এজন্ত আত্মার সংঘাত সহিত মমতারূপ সম্বন্ধও নাই। যেহেতু 

আত্মা সংঘাত হইতে বিভিন্ন, সেই হেতু আত্মার সংঘাতের সম্বন্ধ অর্থাৎ 

স্ত্রী পুত্র গৃহ ইত্যাদির প্রতি যে মমতারূপ সম্বন্ধ, তাহাও নাই; এইবপে 

আত্ম অসঙ্গ। ইহার সংঘাত সহিত অহংতা মমতারপ সম্বন্ধও ভ্রান্তি- 

মাত্র। এইরূপে ঘটাকাশ দৃষ্টান্ত দ্বারা সঙ্গ ভ্রান্ডিন্র নিক্লুক্তি 

হয্স। 

প্রঃ। রজ্জুতে কল্পিত সর্প দৃষ্টান্ত বিষয়ে বিকার 

্রান্তির নিবৃত্তি কিরূপে হয় ? 

উঃ। মন্ধ অন্ধকারে রজ্জু আছে, তাহাকে দেখিবার জন্য নেত্ররূপ 

ঘবার দিয়া অন্তুঃকরণের বৃত্তি বাহির হইতেছে। সেই বৃত্তি অন্ধকারের 

দোষে রজ্জুর প্রকৃত আকারে পৌছিতেছে না। ইহাতে _সেই বৃত্তি 

দ্বারা রজ্জুর উপর অন্ধকারের যে আবরণ পড়িয়াছে, তাহ নিবৃত্ত 
হইতেছে না । তখন রজ্জু উপাধি বিশিষ্ট চৈতন্য আশ্রিত যে মূলা অবিষ্ভা 
( ঘটাদি উপাধি বিশিষ্ট চৈতন্তের আবরণকারী যে অবিস্তা ) তাহা ক্ষভিত 

হইয়৷ ( কার্য্য করিবার উন্মুখ হওয়ার নাম ক্ষোভ ) সেইরূপ বিকার ধারণ 

করিতেছে । সেই সর্প, ছৃগ্ধের পরিণাম দির স্তায় অবিদ্ভার পরিণাম, 
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অথবা রজ্জু উপাধি বিশিষ্ট চৈতন্তের বিবর্ত মাত্র, পরিণাম (বিকার) নহে । 

এইরূপে ব্রহ্মচৈতন্ত আশ্রিত যে মুল! অবি্ভা! (শুদ্ধ ব্রন্দের আচ্ছাদনকারী 

অবিস্তা ) তাহাই প্রারন্ধবশে ক্ষুভিত হইয়। জড় চৈতন্য (চিদাভাস ) 

প্রপঞ্চরূপ বিকার ধারণ করিতেছে । সেই প্রপঞ্চ, অবিস্ভার পরিণাম 

মাত্র (পূর্বরূপ ত্যাগ করিয়া অন্তরূপ প্রাপ্তির নাম পরিণাম অথবা 

উপাদানের সমান সত্তাবিশিষ্ট যে অন্যথারূপ, যেমন দুগ্ধের পরিণাম বা 

বিকার দধি ) এবং অধিষ্ঠান ব্রহ্ম চৈতন্তের বিবর্ত, পরিণাম নহে । এই- 

রূপে বিক্ষা্ ভ্রান্তি নিবৃত্তি হয়। ব্রন্গের পরিণাম জগৎ নহে । 

রজ্জুর বিবর্ত যেরূপ সর্প, সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত এই জগৎপ্রপঞ্চ। 

প্রঃ। কনকবিষয়ে কুগুল প্রতীতি-_এই দৃষ্ীস্তে 
ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জগতের সত্যত। ভ্রান্তি কিরূপে হয় £ 

উঃ। যেমন কনক ও কুণ্ডলের কাধ্যকারণ ভাব রূপ ভেদ হয় 

ইহা কল্পিত এবং কনক হইতে কুগুলের ভিন্ন স্বরূপ দেখা যায় ন!, 

যেহেতু ইহাদের বাস্তবিক অভেদ রহিয়াছে, এজন্য কনক হইতে ভিন্ন 

কুগুলের সত্ব নাই। সেইবপ ব্রহ্মও জগতের যে কার্যাকারণবিশিষ্ট 

ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা কল্পিত এবং বিচার দ্বারা দেখিলে অস্তি ভাতি প্রিয় 

হইতে ভিন্ন নাম রূপ বিশিষ্ট জগৎ সত্য সিদ্ধ হইবে না, কিন্তু মিথ্যা সিদ্ধ 

হইবে । আর যে বস্তু যাহাতে কল্পিত, সে বস্তু সে বিষ হইতে ভিন্ন 

ইহা সিদ্ধ হইবে না। এজন্য ব্রহ্ম হইতে জগতের বাস্তবিক অভেদ 
আছে, এজন্য ব্রহ্ম হইতে জগতের ভিন্ন সত্ব! নাই । এইরূপে কনক 
কুণল প্রতীতি দৃষ্টান্তে ব্রস্দম হইতে ভিজ জগত সত্য- 
তাক ভ্রান্তি নিবৃত্তি হয়। 

প্রঃ। ভ্রান্তিকি? 
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উঃ । ভ্রাস্তির নাম অধ্যাস। 

প্রঃ । অধ্যাস কি? 

উঃ। ভ্রান্তি জ্ঞানের বিষয় যে মিথ্য। বস্তু আর ভ্রান্তিজ্ঞান তাহার 

নাম অধ্যাস ( অধ্যাস--আরোপ ) ! বস্তনি অবস্তত্বারোপঃ | সচ্চিদানন্দ- 

অনস্ত-অবর-্রহ্মণি অজ্ঞানাদি-সকল-জড়সমূহস্ত আরোপণম্। অসর্গতৃত- 

বজ্জৌ সর্পারোপবৎ ইতি বেদান্তসারঃ ]। 

প্রঃ। এই অধ্যাস কত প্রকার ? 

উঃ। জ্ঞানাধ্যাস ও অর্থাধ্যাস ভেদে ঢই প্রকার । তন্মধ্যে অর্থা- 

খ্যাস ছয় প্রকার $-- 

(১) কেবল সম্বন্ধাধ্যাস। 

(২) সন্বন্ধ সহিত সম্বন্ধীয় অধ্যাস। 

(৩) কেবল ধন্মাধ্যাস। 

(8) ধর্ম সহিত ধর্মীর অধ্যাস। 
(৫) অন্তোন্ঠাধ্যাস। 

: (৬) অন্তরাধ্যাস। 

অথব৷ অর্থাধ্যাস, স্বরূপাধ্যা এবং সংসর্াধ্যান ভেদে ছুই প্রকার। 

ইহার মধ্যে ষড়ভেদ আছে ও উপরের লিখিত ভেদ ভ্রান্তি আদি পাঁচ প্রকার 

'ভ্রমও আছে এবং আত্ম! ও অনাত্মার বিশেষণের অন্তোন্তাধ্যাসও আছে। 

(১) অনাত্বাতে ( দেহে ) আত্মার অধ্যাস হয়। এখানে আত্মা ও 

অনাস্বার সহিত ভাদীজ্স্য জম্বহ্্ধ অধ্যস্ত হয়। আত্মার শ্বরূপ 

'নহে বলিম্না অনাত্ম। বিষয়ে আত্মার কেবল নম্রহ্াম্যাঙন আছে 
নাত্র। | ও . 

(১) আত্ম! বিষয়ে অনাত্বার সন্হ্ধা এবং বক্স ছুইই 
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অধ্যস্ত হয়।- ইহাতেই আত্মা বিষয়ে অনাআআার স্ম্ত্রক্ষধ শহিত্ত 
হনহ্যহ্ীল্প অহ্ব্যাঙন আছে। 

(৩) স্থুলদেহে গৌরবর্ণতা, ইন্দ্রিয়মূহের দর্শন ইত্যাদি ধর্ম 

আত্মাতে অধ্যন্ত হয়) ইহাকেই ক্েকে-বল হর্স্মাল্ব্যাডন বলে অর্থাৎ 

স্বরূপ অধ্যাস হয় না । এজন্য আত্মা বিষয়ে দেহ ও ইন্জ্রিয়ের শ্বেত 

শ্রন্দীশ্ব্যাঙন হয়। | 
(*) অস্তঃকরণের কর্তৃত্বাদি ধ্ন এবং স্বরূপ ছুইই আত্মাতে অধ্যস্ত। 

এইহেতু আত্মাতে অন্তঃকরণের হর্স সহিত হুম্মরীল্র অন্যযাস 
হয়। 

(৫) লৌহ এবং অগ্নির স্তায় আত্মাবিষয়ে অনাত্মারও অনাত্মবিষয়ে 

আত্মার যে অধ্যাস, তাহাই অঅন্ম্যোন্যাল্যাহ্ন | 

(৬) অনাত্বাতে আত্মায় শ্বরূপ অধ্যস্ত হয় না। কিন্তু আত্মাতে 

অনাত্মার স্বরূপ অধ্যন্ত হয়, ইহাই অন্যত্তল্লাম্বযাস্ন । ছুইয়ে একের 

অধ্যাসকে জন্য) তক্লাশ্যাস্ন কহে। 

(৭) জ্ঞানের বাধক বস্তু অধিষ্ঠানবিষয়ে ম্বরূপে অধ্যস্ত হয়। 

দেহাদি অনাত্মার অধিষ্ঠানে জ্ঞান দ্বারা বাধ হয়। এজন্য তাহাকে আত্ম! 

বিষয়ে স্বল্দপ্পাহ্ব্যাস্ন কহে। | 

(৮) বাধের অযোগ্য বস্তর স্বরূপ অধ্যন্ত হয় না। কিন্তু তাহাদের 

সম্বন্ধ অধ্যন্ত হয়, এজন্ত অনাত্বা বিষয়ে আত্মার নহস্নগ্গাশ্যাতন 
হয়। ইহাকে শম্রন্াশ্যাহও্ড কহে। 

(৯) স্বরূপাধ্যাসের অন্তর্থত তিন অধ্যাস--কেবল ধর্মধ্যাস, ধর্ম 

সহিত ধন্্ীর অধ্যাস এবং অন্যতরাধ্যাস। 
ংসর্ীধ্যাস ও কেবল সম্বন্ধাধ্যাস। সম্বন্ধ সহিত সম্বন্ধীর অধ্যাসকেও 

ংসর্থাধ্যাদ সহিত'ম্বরূপাধ্যাস কহে। 
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অন্তোন্তাধ্যাস হইতে সংসর্গাধ্যাস এবং স্বরূপাধ্যাস ছুই হয়। কারণ, 

আত্মার স্বরূপ সত্য বলিয়া ইহাতে অধ্যন্ত হয় না । এজন্য তাহার সংসর্গী- 

ধ্যাস হয়; এবং আম্মার স্ব্ূপ৪ আত্মা বিষয়ে অধ্যস্ত হয়; এজন্ত তাহার 

স্বরূপাধ্যাস হর; এজন্য অন্ঠোন্ঠাধ্যাস ছুইয়ের অন্তর্গত । 

(১০) ভেদ ভ্রান্তি আদি পাঁচ প্রকার ভ্রমের মধ্য হইতে সঙ্গ ত্রাস্তি 
বাদ দিলে যে চারি প্রকার ভ্রান্তি থাকে, তাহারা স্বরূপাধ্যাসের অন্তর্গত ; 

আর পাঁচ প্রকার ভ্রান্তি সংসর্গাধ্যাসের অন্তর্গত । 

(১১) এই সমস্ত অধ্যাসের স্বরূপ সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে ; অন 

আবার ধর্ম, দুঃখ এবং দ্বৈতত্ব। আম্মার ধশ্ম আনন্দ এবং অদ্ৈতত্ব স্বরূপে 
অধান্ত হইয়া তাহাকেই আবরণ করে। আত্মার ধর্ম সং এবং চিৎ, 

অনাত্মার ধর্ম অসত্ব এবং জড়তা! বিষয়ে সম্বন্ধ দ্বার! অধান্ত হইয়া তাহাকে 

আবরণ করে। কার্য্য সহিত অজ্ঞান দ্বারা যে আবরণ, তাহাই অধিষ্ঠান। 
এইরূপে আত্মার ও অনাত্মার এই অন্টোন্তাধ্যাসও সংসর্থাধাঁস এবং 

স্বরূপাধ্যাসের অস্তর্গত। 

প্রঃ। অহঙ্কারাদি অনাত্মাকে এবং আত্মাকে 
জানিবার জন্য বিশেষ উপযোগী কোন্ অধ্যাঁস ? 

উঃ। অন্টোন্ঠাধ্যাস । 

প্রঃ । অন্যোম্যাধ্যাস কি ? ী 

উঃ। পরস্পর বিষয়ে পরস্পরের অধ্যাসের নাম অন্টোন্তাধ্াস | 

প্রঃ। আত্মা এবং অনাত্নার পরস্পর অধ্যাস 

কিরূপে হয় ? 
উঃ। আত্মার চারি বিশেষণ__সৎ, চিৎ, আনন্দ এবং অদ্বৈতত্ব। 



বিচারচ্জোদর। ৬৫ 
এলি শি ভা পি লা ০ শি পি ছি লী পাত ক লিসা শশা তা ছা 

সত ৬ সর সতিস্ছিত- লি 

অনাত্মার চারি বিশেষণ--জসং, জড়, ছ্খ এবং তা | ইহার মধ্যে 
অনাত্মার ছুঃখ ও দ্বৈতত্ব এই ছুই বিশেষণ, আম্মার আনন্দ ও অদ্বৈতকে 
আচ্ছাদন করে। এজন্ত আত্ম! বিষয়ে “আমি আনন্দ স্বরূপ এবং অদ্বৈত 
স্বরূপ” এইবপ প্রতীতি হয় না। পরম্ত “আমি দুঃখী এবং ঈশ্বরাদি 
£ইতে ভিন্ন” এইরূপ প্রতীতি হয়। পুনশ্চ, আত্মার সং ও চিৎ এই ছুই 
বিশেষণ দ্বারা অনাত্মার অসৎ ও জড় এই ছুই আবৃত। এজন্ত অনাত্বা যে 
অহংকারী, তজ্জন্ত ইহার “অসৎ ও জড় রূপ” প্রতীত হয় না। কিন্তু 
“বিগ্কমানতা এবং প্রকাশ (চেতন ) এইরূপ প্রতীত হয়। 

এই প্রকারে আত্ম! ও অনাত্মার পরস্পরের অধ্যাস হইয়া থাকে। 
ইতি লিঙ্গাল্পচুজ্ঞ্রে প্রপব্ মিথ্য। বর্ণন সমাপ্ত । 



সপণ্তম কলা । 

আত্মাল্ল হিস্ণেঅলি। 

প্রঃ | আত্মার বিশেষণ কত প্রকার £ 

উঃ। ল্র্রিশ্বেস্ত্র * (সাক্ষাৎ বোধক ) এবং নিষেধ + ( প্রপঞ্ 
নিষেধ দ্বারা উৎপন্ন ) ভেদে আত্মার বিশেষণ ছুই প্রকার । 

প্রঃ। আত্মার বিধেয় বিশেষণ কি ? 
উঃ। সৎ চিৎ, আনন, ব্রঙ্গ, স্বপ্রকাশ, কৃটস্থ, সাক্ষী, ভ্রষ্টা 

উপর্রষ্টী, এক, ইত্যাদি । 

প্রঃ। “সৎ” আত্মা কিরূপ ? 

উঃ। যাহা কখনও নিবৃত্তি হয় না, তাহাই “সৎ | জ্ঞান দ্বারাই 

বল বা অন্ঠ কিছু দ্বারা বল, আত্ম! কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না । এজন্য 

আত্মা “সৎ” । 
পি শসা শী পপ স্পা রা পপ ক 

* বিধেয্ধ যেমন “সধব। শব্ষ” বিধবা স্ত্রীর নিষেধ করিয়া স্থুবাসিনী স্ত্রীর সাক্ষাৎ 
বোধক হয়, সেইরূপ 'সৎখ আদি বিশেষণ "অসৎ আদি প্রপঞ্চের বিশেষণকে নিষেধ 

করিয়। সৎ আদি ব্রন্মের সাক্ষাৎ বোধক ইহাই বিধেয় শব্দের অর্থ । 

1 নিষেধ যেমন 'অবিধবা। শব্ষ' বিধবা স্ত্রীকে নিষেধ করিয্। অর্থাৎ তা্পরীত 
স্থবাসিনী স্ত্রীবোধক হয়, সেইরূপ অনন্ত আদি যে নিষেধ্য বিশেষণ আছ্ছে, তাহা “অস্ত” 

আদি প্রপঞ্চ ধঙ্্রকে নিষেধ করিয়া, তদ্বিপরীত ব্রহ্গকে বোধ করাইয়া দেয়, এজন্য 

ইহার্দিগকে নিষেধ্য কহা ঘায়। 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৬৭ 
চি ঈছি ছরািতিত। দিত বিশটি সিসির সি নিত 

প্রঃ চিৎ” আত্মা কিরূপ? ? 

উঃ| যাহার প্রকাশ লুপ্ত হয় না, তাহাই চিৎ । আত্মা অনুপ্ত 

প্রকাশ রূপ, এজন্ত আত্মা চিৎ। 

প্রঃ “আনন্দ” আত্ম। কিরূপ ? 

উঃ। পরম গ্রীতির যে বিষর় সেই আনন্দ। আত্ম! বিষয়ে সর্বা- 
পেক্ষা অধিক আনন্দ হয়, এজন্য আত্মাই আনন্দ । | 

প্রঃ। পত্রন্ম”রূপ আত্ম। কিরূপ ? 

উঃ। শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবে দেখ! বায়, সৎ চিৎ আনন্বস্বরূপ 

আত্মা! এবং উপনিষদাদি শাস্ত্রে দেখা যায়, ব্রহ্ম ও সৎ চিৎ আনন্বস্বরূপ। 

এজন্য আত্মাই ব্রহ্গরূপ। কিন্বা ব্রন্বব্যাপক। যাহা দেশ (স্থান ) 

দ্বারা অন্ত হয় না, তাহাই ব্যাপক । আত্মা যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইতেন, 

তৰে দেশ-পরিচ্ছিন্ন হইতেন। আঘ্ যাহা দেশ-পরিচ্ছিন্ন, তাহা! কাল- 

পরিচ্ছিন্নও বটে । এবং যাহার দেশ কাল ছার! অন্ত হয়, তাহা অনিত্য ৷ 

বদি আত্ম! দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন হইতেন, তাহা হইলে অনিত্যও হুইতেন। 

এই হেতু আত্ম! ও ব্রন্ধ ভিন্ন নহেন। যদি ব্রহ্ম আত্মা হইতে ভিন্ন হই- 
তেন, তবে ব্রহ্ম অনাত্ব! হইতেন। ঘটাদি অনাত্মা, এজন্ত জড় । এই 

জন্য আত্মা হইতে ভিন্ন হইলে ব্রহ্ম জড় হইয়া! যান। ইহ শ্রুতিবিরুদ্ধ, 

যেহেতু আত্মা হইতে ভিন্ন ব্রহ্ম নহেন, এজন্য আত্মাই ব্রহ্মরূপ। 

প্রঃ। “ম্বয়ং প্রকাশ* আত্মা কিরূপ ? 

উঃ।. যিনি দীপকের স্তায় আপন প্রকাশবিষয়ে কাহারও অপেক্ষা 

করেন না, অপিচ সর্ধ বস্তকে প্রকাশ করেন, তাহাকেই স্বয়ং প্রকাশ 
বলা যায়। আত্মাও এইবপ, এন্সন্ত আত্মাকে স্বপ্পংপ্রকাশ কহে। 



৬৮ বিচার-চন্দ্রোদয় | 

অথবা ধিনি সর্বদা অপরোক্ষরূপ, আর কোন জ্ঞানের বিষয় নহেন, 

তিনিই শ্বয়ংপ্রকাশ। আত্মা সদাই অপরোক্ষরূপ আর প্রকাশবূপ 

বলিয়া কোন জ্ঞানের বিষয় নহেন, এজন স্বয়ংপ্রকাশ। 

প্রঃ। আত্ম। “কুটস্থ” কিরূপে ? 
উঃ। কামারের অহিরণের নাম কুট। তাহার ন্যায় নির্ব্বিকার 

অচলরূপে যে স্থিত, তাহাই কৃটস্থ। কামার কত কি কুটে ফেলিয়া 
গড়িতেছে, কিন্তু কুট বা অহিরণ নির্বিকার রহিয়াছে । সেইব্ূপ মনরূপ 
লোহার ব্যবহার রূপ কত কি গড়িতেছে, তথাপি আত্মা একই রহিয়াছেন, 

এজন্ত আত্মা কুটস্থ। কুটস্থ বলায় অচল নির্বিকার বল! হইল। 

প্রঃ। আত্মা “সাক্ষী” কিরূপে ? 
উঃ। যিনি লোক-ব্যবহার-বিষয়ে উদাসীন অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ-রহিত, 

ধিনি সমীপবর্তী আর চেতন, তাহাকে সাক্ষী বলে। যেহেতু আত্ধা 
দেহাদিসম্বন্ধে উদ্াদীন, এবং চেতন '( অথগুপ্রকাশ ), সেইজন্ত আত্মা 

সাক্ষী। অন্য পক্ষে অন্তঃকরণ রূপ উপাধি বিশিষ্ট যে চৈতন্য তাহাকে 

সাক্ষী বলে। অন্তঃকরণ এবং অন্তঃকরণ বৃত্তি বিষয়ে বর্তমান চৈতন্য 

মাত্রকে সাক্ষী বলে। আত্মা এইরূপ বলিয়া সাক্ষী । 

প্রঃ। আত্মা "দ্রষ্টা” কিরূপে ? 
উঃ। যে দেখে, সে্রষ্টা। আত্ম! যখন সর্ব দৃস্তের জ্ঞাতা, তখন 

তিনি দ্রষ্টা ৷ | 
প্রঃ। আত্ম! “উপদ্রষ্টা” কিরপে ? 
উঃ$। যেমন হজ্তকালে যক্ঞকারী ১৫ জন খত্বিক্ থাকে, ১৬শ জন 

যজমান আর ১৭শ জন যজমানের স্ত্রী আর অষ্টাদশ ব্যক্তি উপজ্রষ্টা (ইনি 
নিকটে বসিয়া দেখেন মাত্র) কোনই কাধ্য করেন না; সেইরূপ স্থুল 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৬৯ 
সি 

দেহরূপ যজ্জকালে পঞ্চজ্ঞানেক্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্ির় এবং পঞ্চপ্রাণ এই ১৫ 

জন খত্বিক্; ষোড়শ মনরূপ যজমান, আর সপ্তদশটি বুদ্ধিরূপ মনের স্ত্রী 

ইহারা সকলে আপন আপন বিষয় গ্রহণরূপ ভোগময় যজ্ঞের কার্য 

করিতেছে; আর যিনি অষ্টাদশ, তিনি ইহাদের সমীপবর্তাঁ জ্ঞাতা। এই 
উপ্রষ্টাই আত্ম | 

প্রঃ; আত্ম! “এক” কিরূপে ? 
উঃ। 'আত্মার স্বজাতীয় অন্ত আম্ম! নাই, এজন্য আত্মা এক। 

পূর্বোক্ত বিশেষণগুলি আত্মার বিধেয় বিশেষণ। 

প্রঃ । আত্মার নিষেধ্য বিশেষণ কি কি? 
উঃ। (১) অনস্ত (৬) নির্বিকার। 

(২) অখণ্ড . (৭) নিরাকার। 
(৩) অসঙ্গ (৮) অব্যক্ত। 

(8) অদ্বিতীয় (৯) অব্য়। 
(৫) অজ (১০) অক্ষয় ইত্যাদি। 

প্রঃ। আত্ম! “অনন্ত” কিরূপে £ 
উঃ। আত্মা ব্যাপক। এই হেতু দেশবিষয়ে আত্মার অন্ত নাই। 

পুনশ্চ, যেহেতু আত্ম! নিত্য, সেই হেতু কালবিষয়ে আত্মার অস্ত নাই । 
আবার যেহেতু আত্মা অধিষ্টান বলিয়া সকলের স্বরূপ, তজ্জন্ত বস্ত বিষয়ে 

আত্মার অস্ত নাই। এইরূপে আত্মার দেশ, কাল এবং বস্ত বিষয়ে অস্ত 

বা পরিচ্ছেদ নাই, এজন্য আত্মা অনন্ত । | 

প্রঃ। আত্মা “অখণ্ড” কিরূপে £ 
উঃ। জীব ঈশ্বর ভেদ, জীবের পরস্পর ভেদ, জীব ও জড়ের ভেদ, 

জড় ও জড়ের ভেদ, জড় ও ঈশ্বরের ভেদ, আত্মা উপরোক্ত পঞ্চ ভেদ- 



৭ বিচার-চজ্রোদয় | 
পরি সস ওলা 

রহিত। অথবা আত্মা স্বজাতীয়, বিজাতীয় এবং ম্বগত ভেদরহিত, এজন্ত 

অখণ্ড । | 
প্রঃ। আত্ম! “অসঙ্গ” কিরূপে ? 
উঃ| সঙ্গ অর্থে সম্বন্ধ ; এ সম্বন্ধ তিন প্রকার (১) স্বজাতীয় (২) 

বিজাতীয় ও (৩) স্বগত ৷ 

(১) আপন জাতির সহিত ষে সম্বন্ধ, তাহার নাম স্বজাতীয় 

সম্বন্ধ ; যেমন ব্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণে সন্বন্ধ | 

(২) অন্ত জাতির সহিত যে সম্বন্ধ, তাহার নাম বিজাতীয় সম্বন্ধ ; 

যেমন, ব্রাহ্মণ ও শৃড্রের সম্বন্ধ । | 
(৩) আপন অবয়বগত যে সম্বন্ধ, তাহার নাম স্বগত সনবন্ধ; 

যেমন, ব্রাহ্মণের হস্তপদ মস্তকাঁদির পরস্পর সম্বন্ধ । 

আল্মা চেতন, আত্মা এক) এজন্য ইহার জাতি নাই ; আর জীব 

ঈশ্বর, ব্রন্ধা বিষু, মহেশ্বরাঁদি ভেদ উপাধিমাত্র। এজন্য আত্মার কাহারও 
সহিত স্বজাতীয় সম্বন্ধ নাই। 

আত্মা অদ্বৈত আত্মা সৎ। এজন্য আত্মা হইতে ভিন্ন মায়া (অজ্ঞান ) 

এবং মায়ার কার্ধ্য স্থল হুস্মাদি প্রপঞ্চ প্রতীত হয়। তাহারা কিন্ত অসৎ। 

অসৎ কোন বস্তই নহে। এজন্য আত্মার কাহারও সহিত বিজাতীয় 
মন্বন্ধও নাই । . 

আত্মা নিরবয়ব এবং সচ্চিদানন্দাদি আত্মার 'অবয়ব-নহে। কিন্ত 
আত্ম একরূপ বলিয়া, ইহারা আত্মার শ্বূপ। এজন্য কাহারও সহিত 
আত্মার স্বগত সম্বন্ধ নাই। এইরূপে আত্মা সর্বসম্বন্বরহিত ৷ 

প্রঃ। আত্মা “অদ্বৈত” কিরূপে ? 
উঃ ছৈতপ্রপঞ্চ স্বপ্নের মত কল্লিত, বাস্তব নহে। আত্মা দ্বৈত 
রহিত বলিয়৷ অদ্বৈত । 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৭১ 
শি পি এসপি পাছত উপীিপিসিতাসিলা ইল তা লোপ পি ৭ ০ স্মিত সী ছি ত ও বাদি শাসি। লা্পপস্িতিস্িনিসসি লাস সি 

প্রঃ। আত্ম! “অজ” অথবা অজন্মা” কিরূপে ? 

উঃ। স্থুলদেহের ধণ্ন জন্ম । সুক্ষ দেহের ধন্ম নাই। তবে আত্মার 

ধর্ম জন্মঃ কিরূপে হইবে? যদি আত্মার জন্ম মাঁনা যায় তবে আত্মার 
মরণও মানিতে হইবে । তখন আত্মা অনিত্য সিদ্ধ হইল। ইহাতে পর- 

লোঁকবাদী আস্তিকের অনিষ্ট জন্মিবে, কারণ জন্ম-মরণ-ধর্ী বস্তর আদি 
অন্ত বিষয়ে অভাব থাকে । সেইজন্য পূর্বজন্মে আত্মা ছিল না 
এবং তাহার কর্মও ছিল না, তবে ইহজন্মে আত্মার কর্মব্যতিরেকে ও 

ভোগ হইবে; এবং মরণের পরেও আত্মা থাকিবে না। তাহাতে 

ইহজন্মকৃত কর্ম ভোগ না হইয়াও নষ্ট হইল। এজন্য বেদোক্ত কর্ম 

অনাবশ্তক হইল। এজন্ত জন্ম আত্মার ধর্ম নহে। আত্মা অজ। অজন্মা 

বলিয়া ইহা অজর অমর । 

প্রঃ। আতা! নির্বিকার” কিরূপে £ 

উ£। যেমন ঘটের (১) জন্ম (২) অস্তিত্ব (প্রকটতা ) (৩) বৃদ্ধি 

(৪) বিপরিণাম (৫) অপক্ষয় ও (৬) বিনাশ এই ছস্ব ধর্ম আছে, কিন্ত 
ঘটমধ্যে স্থিত অথচ ঘট হইতে ভিন্ন ঘটাকাশের এ সমস্ত ধর্ম নহে 

সেইরূপ-_ ক ই 

(১) রাগ 

(২) টচ্রঞ্গাল্রিত৬ পু ন্লয 

(৩) দেহ বালক হইয়াছে এই বৃদ্ধি। . 
(৪) দেহ যুবা হুইয়াছে এই পরিণাম । 
(৫) দেহ বুদ্ধ হইয়াছে এই অপক্ষয়। 
(৬) দেহ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে এই বিনাশ। 
এই ষড়বিকার দেহের. ধর্ম। দেহের জ্ঞাতী এবং দেহ হইতে 

লে ৯টি ্ ি্স্মজর্স রসতি ী 



ণই বিচার চন্দ্রোদয় | 

ভিন্ন যে আত্মা ইহার ধর্দ নহে। এজন্য ষড়বিকাররহিত আত্মা 

নির্বিকার । 

প্রঃ। আত্ম “নিরাকার” কিরূপে ? 
উঃ। (১)স্থল (২) সুক্স (৩) লম্বা (৪) ছোট; এই চারি 

প্রকার আকার জগৎ বিষয়ে দৃষ্ট হয়। 

(১) আত্ম], ইন্দ্রিয় এবং মনের অবিষয় বলিয়া সুক্ম। এজন্য 
স্থল নহে। 

(২) আত্মা ব্যাপক, এজন সুক্মও নহে। 

(৩৪) আত্মা সর্ধস্থানে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, এজন্য দীর্ঘ বা 

ক্ষুদ্র নহে। এজন্ত আত্ম নিরাকার । 

প্রঃ। আত্মা! “অব্যক্ত” কিরূপে ? 
উঃ যেহেতু আত্মা মন ইন্্রিয়াদির অগোচর, এজন্য অন্পৃষ্ট। এই 

হেতুই অব্যক্ত । (যাহা দেখ! না যায়, তাহা আর ব্যক্ত হইবে কিরূপে? 
যে দেখিতে যায়, সেই এপ স্বরূপে বনিয় যায় )। 

প্রঃ। আতা! “অব্যয়” কিরূপে ? 
উঃ। আত্ম! পরিপূর্ণ, তথ্যতিরিক্ত বস্ত নাই, এজন্য ব্যয় হইবে 

কাহার? অন্ত বস্তু থাকিবার স্থান নাই। এজন্য অব্যয় । 

প্রঃ। আত্মা “অক্ষয়” কিরূপে £ . - 
উঃ। আত্মার নাশ নাই এজন্য অক্ষয়, ইহাকে অমৃত ও অবিনাশীও 

কহা যায়। | 

প্রঃ। আত্মার বিশেষণ পরস্পর অভিন্নকিরূপে ? 
উঃ) সচ্চিদানন্দ ইত্যাদি যদি আত্মার গুণ হইত, তবে ভিন্ন হইত। 



বিচার-চন্দ্রোদয় । দ৩ 
লি সপ সী মতা সি সস পির সলাসটিপাম্পিপান্তী » পাসটিপীি পাটির তি তো স্াসলিসপ স্তর সস্তার 

ইহার! আত্মার গুণ নহে, স্বরূপ । এজন্য পরম্পর ভিন্ন নহে, কিন্তু অভিন্ন। 

এবং একই আত্ম নাশরহিত, এজন্য সৎ। 

এই আত্মা জড় হইতে বিলক্ষণ__প্রকাশরূপ, এজন্য চিৎ (চৈতন্ত) ; 

এবং ছুঃখ হইতে বিলক্ষণ__প্লীতির বিষয়, এজন্য আনন্দ । অন্য অন্ত 

বিশেষণ সম্বন্ধে এইরূপ। এক দৃষ্টাস্ত লওয়া যাঁউক £__ 
যেমন এক পুরুষ পিতার দৃষ্টিতে পুত্র, পিতামহের দৃষ্টিতে পৌত্র, 

পিতার ভ্রাতার দৃষ্টিতে ভ্রাতপ্পুত্র, মাতুলের দৃষ্টিতে ভাগিনেয়; সেই রূপ 
এক আত্মাই ভিন্ন ভিন্ন প্রক্কৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত । যেমন, 

এক সন্ন্যাসী পণ্ড, স্ত্রী, গৃহস্থ, অদপণ্ডী আদির দৃষ্টিতে মনুষ্য, পুরুষ, ত্যাগী 
দণ্ডী ইত্যাদ জ্িন্বেম্ত্র বিশেষণ যুক্ত হয়েন এবং ঘট, পাষাণ, বৃক্ষাদির 
দৃষ্টিতে অঘট, অবৃক্ষ, অপাষাণ আদি ন্নিম্বেহ্্য বিশেষণ যুক্ত হয়েন, 
সেইরূপ একই আত্মা একই প্রপঞ্চের বিশেষণ অসৎ, জড়, ছুঃখ, এবং 

অন্ত, খণ্ড, সঙ্গ, ইত্যাদির দৃষ্টিতে সৎ চিৎ আনন্দ এবং অনস্ত আদি নাম 

ধারণ করেন। 

এইরূপে প্রমাণ করা যায় যে, আত্মার বিশেষণ পরস্পর ভিন্ন নহে, 
কিন্তু অভিন্ন। 



অধম কলা । 

শত টিশু আনন্দেলস বিশে বর্পশন। 

প্রঃ। সৎকি? 

., উঃ। তিন কালেই যিনি আছেন, তিনিই সৎ। 

শ্রঃ। চিকি? ূ 
উঃ$।॥ তিন কালেই ধিনি সকলকে জানেন, তিনিই চিৎ। 

 প্রঃ। আনন্দ কি ? 
[উং। তিন কালেই যিনি পরম প্রেমের বিষয়, তিনিই আনন্দ । 

প্রঃ। আমি “সগ? ইহা! কিরূপে জানা যায় ? 
উঃ। তিন কালেই আমি আছি, এজন্ত আমি “সৎ” । 

প্রঃ । তিন কালেই আমি আছি, এজন্য “নম? ইহা 

কিরূপে জানা যায় ? 
উঃ। জাগ্রতকালে আমি আছি, স্বপ্রকালে ও সুযুপ্তিকালেও 

আমি আছি, প্রাতঃকালে আমি আছি, মধ্যাহনকালে ও সায়ংকালে আমি 

আছি, দিবাকালে আমি আছি, রাত্রি, পক্ষে আমি আছি, "মাস বিষয়ে 

আছি, খতু বৎসর বিষয়ে আমি আছি, বাল্য অবস্থাতে আমি আছি, যুবা 

বৃদ্ধ কালে আছি। পূর্বে দেহে ছিলাম, এ দেহে আছি এবং ভাবিদেহে 

থাকিব। চারি যুগে আমি ছিলাম, মন্ুর সময়ে ও কন্পরময়েও আমি 

ছিলাম ; ভূতকালে আমি ছিলাম, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে আমি 



বিচার- চজোদয | ৫ 
স্পন্সর এসসি সি জি পিক রা লস টি শি 

আছি এবং থাকিব। |  শরইরূপে তিন কাজে আমি আছি এ এজন্য সৎ এইরূপ 
জানা যায়। 

প্রঃ। আম হইতে ভিন্ন, নাম-রূপ-বস্তর সহিত 
যে তিন কাল তাহ! কিরূপ ? 

উঠ অসৎ। 

প্রঃ । সৎ ও অসতের নির্ণয় কিরূপে হয় ? 
উঃ। অন্বয় ব্যতিরেক রূপ যুক্তি দ্বার! সৎ নির্ণয় হয়। 

প্রঃ। কিরূপে £ 
উঃ। যে আমি জাগ্রতকালে আছি, সেই আমি স্বপ্রকালেও 

আছি) এজন্য আমি সৎ। কিন্তু জাগ্রত আমাতে নাই, এজন্য ইহা, অসৎ । 

যে আমি স্বপ্নকালে আছি, সেই আমি সুষুপ্তিকালেও আছি; এজন্য আমি 
সৎ। কিন্ত স্বপ্ন আমাতে নাই, এজন্য অসৎ । এইক্নপ আমি স্ুযুপ্তিকালে, 

প্রাতঃকালে, এবং মধ্যাহ্ৃনকালে, সায়ংকালে, দিবসে, রাত্রিতে, পক্ষে, 

মাসে, ধতুতে, বর্ষে, বালো, যৌবনে, বৃদ্ধে, পূর্বদেহে, এই দেহে, ভাবী 

দেহে, যুগে, মন্থুতে, কল্পে, ভূতকালে, ভবিষ্যৎ কালে, বর্তমান কালে__ 

এ সমস্ত কালে আমি আছি, এজন্য আমি সৎ; কিন্তু এ সমস্ত আমাতে 

নাই (আমি কালাতীত ), এই জন্য ইহারা অসৎ । [ ধীরে ধীরে অন্ুভবের 

সহিত মিলাইয়া' পড়িতে চেষ্টা করায় ফল আছে, নতুবা নহে ]1 

প্রঃ । আমি চি কিরূপে ? 
উঃ। তিন কাল আমি জানি এজন্য আমি চিৎ। 

প্রঃ। তিন কাল আমি জানি, অতএব চিৎ ইহ! 

কিরূপে জানিতে পারি ? 
উঃ। জাগ্রতকে আমি জানি; স্বপ্রকে ও নী আমি 
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জানি। প্রাতঃকালকে আমি জানি, মধ্যাহ্নকাল এবং সায়ংকালকেও 

আমি জানি, দিবাকে আমি জানি, রাত্রি ও পক্ষকেও জানি; মাস, খতু, 

বর্ষ, বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধাবস্থা, পুর্ববদেহ, ভাবিদেহ, যুগ, মন্বস্তর, কল্প, ভূত, 

ভবিষ্যৎ, বর্তমান প্রভৃতি সর্ধকালকে আমি জানি, এজন্য আমি চিৎ, ইহ! 
জানা যায়। 

প্রঃ। আম! হইতে ভিন্ন, নাম-__রূপ-_বস্ত সহিত 

তিন কালকে কি বলিয়া আমি জানি? 
উঃ। আম! হইতে ভিন্ন নামরূপ বস্ত সহিত তিন কালকে আমি 

জড় বলিয়া জানি । 

প্রঃ । চি এবং জড়ের নির্ণয় কিরূপে হয়? 

উঃ। চিৎ ও জড়ের নির্ণয়, অন্বর ব্যতিরেক রূপ যুক্তিতে জান। যায়। 

প্রঃ। চিৎ ও জড়ের নির্ণয় অগ্বয় ব্যতিরেক রূপ 

যুক্তিতে কিরূপে জানা যায়? 
উঃ। যে আমি জাগ্রতকে জানি, সে আমি স্বপ্রকেও জানি, এজন্য 

আমি চিৎ। জাগ্রত কিন্ত আমাকে জানে না, এজন্য জড়। যে আমি 

স্বপ্রকে জানি, সেই আমি লুষুপ্তিকে ও জানি, এজন্য আমি চিৎ) কিন্ত স্বপ্ন 

আমাকে জানে না বলিয়া ইহা জড়। এইরূপে সর্বকালকে আমি জানি, 
এইরূপ চিৎ ও জড়ের নির্ণয় অন্বয় ব্যতিরেক যুক্তিতে জানা যায়। 

প্রঃ। আমি “আনন্দ” কিরূপে ? 
উঃ। তিন কালেই আমি পরম শ্রির, এজন্য আমি আনন্দ। 

প্রঃ। তিন কালেই আমি প্রিয়, এ এজন্য আনন্দ, ইহা 
কিরূপে জান। যায় ? 



বিচার-চন্দোদয় । থ৭ 

উঃ। জাগ্রত বিষয়ে আমি প্রিন্ন ) স্বপ্ন ও সুযুপ্তি বিষয়েও আমি 
প্রিয়, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ংকাল, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, খতু, বর্ষ, বালা, 

যৌবন, বুদ্ধত, পূর্ব্ব দেহ, এই দেহ, ভাবী দেহ, যুগ, মন্বস্তর, কল্প, ভূত, 
ভবিষ্যৎ, বর্তমান সকলেরই আমি পরম প্রিয়, এজন্য আনন্দ ইহা 

জানা যায়। 

প্ঃ| আম! হইতে ভিন্ন নাম-রূপ-বস্তুর সহিত 

তিন কালকে আমি কি বলিয়৷ জানি ? | 
উঃ। আমা হইতে ভিন্ন নাম-রূপ-বস্ত সহিত তিন কালকে ছুঃথ 

বলিয়া আমি জানি। 

প্রঃ। আনন্দ ও দুঃখের নির্ণয় কাহ। দ্বার হয় ? 

উঃ। অন্বয় ব্যতিরেক রূপ যুক্তি দ্বার! হয়। 

প্রঃ । অন্বয় ব্যতিরেক যুক্তি দ্বারা কিরূপে আনন্দ 
ও ভ্রঃখ নির্ণয় হয় ? 

উঃ। যে আমি জাগ্রতবিষয়ে পরম প্রিয়, সেই আমি স্বগ্নবিষয়ে 

প্রিয়; এজন্য আমি আনন্দস্বরূপ। জাগ্রত আমার প্রিয় নহে, এজন্য ইহা 

দুঃখ । এইবপে সর্বকাল বিষয়ে পূর্বের স্ায় বুঝিতে হইবে। 

প্রঃ। আমিই যে পরম প্রিয়, ইহা কিরূপে 
জান। যায়? 

উঃ। যেরূপ, ষে পু্রের মিত্র, তাহার উপরেও গ্রীতি থাকে, সে 

কেবল পুত্রের জন্ ; কিন্তু পুত্রের উপর ষে গ্রীতি, তাহা মিত্রের জন্ত নহে ; 
এজন পুত্র অধিক প্রিয়! সেইরূপ ধন জন বিষয়ে ষে গ্রীতি, সে কেবল 
আতর জন্ধ। আর আত্মার জন্য যে প্রীতি, সে কিন্তু ধন রত্ব পুত্রাদির 
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জন্য নহে; এজন্য আত্মা অধিক প্রিয়। এইরূপে আত্ম! পরম প্রিয় ইহ! 

জান! যায়। | 

প্রঃ। গ্রীতির নৃন্যাধিক ভাব কিরূপে জান! যায়? 
উঃ। জাগ্রতকালে সর্বাপেক্ষা প্রিয় দ্রব্য ; কারণ (১) ধনের জন্ত 

পুরুষ দেশ ছাড়িয়া পরদেশে যায়, অনেক নীচ কর্ম করে; এজন্ঠ দ্রব্য ই 
প্রিয় । 

(২) দ্রব্য অপেক্ষ! পুত্র প্রিপ্ন ; কারণ পুত্র মন্দ কর্ম করিয়া 

রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলেও, তখন ধন দ্বার! তাহাকে মুক্ত করা যায়; এজন্য 

ধন অপেক্ষা পুত্র প্রি । 

(৩) পুত্র অপেক্ষা শরীর প্রিয় ) কারণ যখন দুতিক্ষ হয়, তথন 

পুত্রকে বিক্রয় করিয়া! শরীর রক্ষা কর! হয়, এজন্য পুত্র অপেক্ষা শরীর 
প্রিয় । 

(৪) শরার অপেক্ষা ইন্দ্রিয় প্রিয়; কারণ কেহ মারিতে আমিলে 

বলা হয়, আমার চক্ষু কর্ণাদিকে প্রহার করিও না, শরীরকে কর । এজন্য 

শরীর অপেক্ষা ইন্দ্রিয় প্রিয় । 

(৫) ইন্দ্র অপেক্ষা প্রাণ প্রির); কারণ কেহ কোন মন্দ কর্ম 
করিয়াছে, রাজ-আজ্ঞায় ইহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে; এই সময়ে লোকে 
বলে, আমার ধন পুত্র সব গ্রহণ কর পরন্ত প্রাণ লইও না । তথাপি রাজা 

প্রাণই যদি লইতে চাহেন, তবে বলে আমার হাত, পা কা কাট, কিন্ত 

'প্রাণদণ্ড করিও না। 

(৬) প্রাণ অপেক্ষা আত্মা প্রি; কারণ যখন লোফে অতিশয় 

ব্যাধিপীড়িত হয়, তখন বলে আমার প্রাণ গেলেই বাচি, আমি সুখী হই। 
এজন্ত প্রাণ অপেক্ষা আত্ম। প্রির। 5. 



নবম কলা । 

অন্বাভ্য জিচ্জাম্ত বর্ণন্ন | 

প্রঃ। ব্রহ্ম যদি বাক্যের বিষয় নহেন, তবে সচ্চিদা দি 

বিশেষণ কিরূপে কহা যায় ? 

উঃ । ব্রন্ষের কতকগুলি বিধেয় বিশেষণ (অস্তিবাচক) এবং কতক- 

গুলি নিষেধ্য বিশেষণ ( নাস্তিবাচক ) আছে তন্মধ্যে সৎ চিৎ আনন্দ 

ইহার! বিধেয় বিশেষণ। এই বিশেষণগুলি প্রপঞ্চকে নিষেধ করি৷ যাহা! 
অবশিষ্ট থাকে, সেই ব্রন্মের লক্ষণাদ্বার৷ সাক্ষাৎ বোধন করে। অর্থাৎ 

নেতি নেতি করিয়! বাহ! বাকি 'রহে, দূর হইতে সমুদ্র দেখার মত সৎ চিৎ 

ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা তাহার সাক্ষাৎ বোধন করে। 

আবার অনন্ত, অগোচর আদি যে নিষেধ্য বিশেষণ আছে, তাহাও 
সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রপঞ্চ আদি নিষেধ করে এবং তাহা! হইতে বিলক্ষণ যে 

ব্র্, অর্থ দ্বার! তাহ সিদ্ধ হয়। তজ্জন্ত ব্রহ্ম অবাচ্ায বলিয়া! কোন বিশে- 

বণ দ্বারা বলা যায় না। 

প্রঃ। সৎ আদি বিধেয় বিশেষণ প্রপঞ্চকে নিষেধ 

করিয়। অবশেষ ব্রহ্মকে কিরূপে বোধন করে ? 

উঃ। হনব বলিলে অসতের অভাব বুঝায়। অসৎ গেলে 

বাকি সতরূপ থাকে, সে লক্ষণ দ্বার! সিদ্ধ হয়। 

“চি” বলিলে জড়ের নিষেধ হয়) 'জড় গেলে বাকি চিৎরূপ 
থাকে। ইহাঁও লক্ষণাদারা সিদ্ধ । | 



৮০ বিচার চঞ্জোদয়। 
লি পিস স্টপ পাস পি পা লালে পালি | পপি পলিসি সস সমল ব্রি সরস তর ৯, 

তমালনল্দত বলিলে ছুঃখের নিষেধ বুঝায়। হত থ  গ্লেলে বাকি 

থাকে আনন্দ (স্থখ)। ইহাও লক্ষণাদ্বার! সিদ্ধ হয়। 

“ভ্রল্মী” বলিলে পরিচ্ছিন্নের নিষেধ বুঝায়। পরিচ্ছির না হইলে, 
বাকি রহে ব্যাপক । ইহাও লক্ষণাদ্বারা সিদ্ধ হয়। 

স্রশ্্রথ প্রক্চীশ্ণ বলিলে পর প্রকাশের নিষেধ বুঝার়। পর 

প্রকাশ না হইলে বাকি থাকে স্বয়ং প্রকাশ। ইহাও লক্ষণাঘারা সিদ্ধ 

হইল। 
কুটন্ছ (অবিকারী ) বলিলে বিকারের নিষেধ বুঝায়-__-কাঁজেই 

বাকী থাকে নির্বিকারী ; ইহা! লক্ষণ সিদ্ধ। 

সাক্ষী জঙ্টা১ উজ্ী১ বলিলে সাক্ষ্য, দৃশ্য ও উপদৃশ্ 
(সমীপগত বস্তর ) নিষেধ বুঝায়; বাকী থাকিল সাক্ষী, ত্রষ্টা ও উপ্রষ্টী। 

ইহাও লক্ষণাসিন্ধ। 

এক বলিলে নানার নিষেধ বুঝায়। বাকী থাকে এক, ইহা 

লক্ষণীসিদ্ধ। 

এইরূপ অন্ত বিষয়েও জানিতে হইবে । 

প্রঃ । অনন্তাদি নিষেধ্য বিশেষণ প্রপঞ্চের নিষেধ 

কিরূপে করে ? 
উঃ। অনন্ত বলিলে দেশ কাল বস্ত কৃত পরিচ্ছেদের নিধের বুঝায় । 

অখণ্ড বলিলে পাঁচ ব তিন প্রকার ভেদের নিষেধ বুঝায়। অজন্মা 

বলিলে জন্মের নিষেধ বুঝায় । এইরূপে অন্ত বিশেষণের বিষয়ও বুঝিতে 

হইবে। 

প্রঃ। এই সমস্ত বিশেষণের পর্ব অর্থ করিবার 

প্রয়োজন কি? 
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৮ পা লা একর ৫ ০ শীত সিরিজ সত 

উঃ । চেতন ৷ “অবাড্মনসগোচরপ এই শ্রুতির অর্থের সহিত আর 

কোন বিরোধ থাকে না । যেহেতু, গুণ ক্রিয়া জাতি সন্বন্ধাদি শব ও মনের 

পরবৃত্তাদি নিমিত্ত ধর্ম, ব্রন্মে নাই; কিন্তু নির্ধন্ম বলিয়া! ব্রহ্ম নির্ববিশেষ। 
এজন্ত শ্রুতিও বলিয়াছেন “অবাভ্মনসগোচর” | 

পুনশ্চ যাহা বল! যায়, তাহা ছৈতভাবে, অছ্বৈতভাবে নহে। 

(পূর্বোক্ত বিশেষণের এরূপ অর্থ করিলে, শ্রুতিবিরুদ্ধ দ্বৈত সিদ্ধি হয় না 
এবং অদ্বৈত স্থুখ অনুভব করিতে শক্য হয় )। 



দশম কলা। 

শাহান্য শু হিবশ্ণেন্য চৈতন্য অর্পনন। 

প্রঃ। বিশেষ চৈতন্য কি? 
উঃ। অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণবৃত্তিতে যে সামান্ত চৈতন্তব্রন্ষের 

প্রতিবিশ্বরূপ চিদাভাস, তাহারই নাই বিশেষ চৈতন্য । 

প্রঃ। চিদাভাসের লক্ষণ কি? 
উঃ। চৈতন্য (ব্রহ্ম) লক্ষণ হইতে ভিন্ন অথচ চৈতন্তের স্তায় যে 

প্রকাশ, তাহাকে চিদাভাস কছে। 

প্রঃ। এই চিদ্াভাসকে বিশেষ চৈতন্য কেন বলে ? 
উঃ। অল্প দেশ ও কাল বিষয়ে যে বস্তু থাকে, তাহাকে ব্রিস্পেন্ব 

ক কহে। যেহেতু, চিদ্দাভাস অন্তঃকরণ দেশ ও জাগ্রত, স্বপ্র বা অজ্ঞান 

কাল বিষয়ে থাকে ; এজন্ঠ উহাকে বিশেষ চৈতন্ত বলে। 

প্রঃ। বিশেষ চৈতন্যের দৃষ্টান্ত কি? কোন্ 
চৈতন্যের সংসার-ধণ্ম ঘটে ? 

উঃ। যেমন সৃর্য্যের প্রকাশ সর্বত্র সমান, কিন্তু সর্বস্থানে প্রতি- 

বিদ্দিত হয় না, কেবল যেখানে জল ব! দর্পণ রূপ উপাধি থাকে, সেইখানে 
১০০ শপ এপ ৯১০ ০ পপ পপ পপ সপ পপ এ, শপ ০৪৮ ৯ শা 

* অধিষ্ঠান ও অধ্যস্ত ভেদে বিশেষ ছুই প্রকার । ্াস্তিফালে যাহার প্রতীতি হয় 

না, কিন্তু যাহার প্রতীতি হইলে ত্রাস্তি নিবৃত্তি হয়, তাহাই অধিষ্ঠান গলপ বিশেষ । জি 

কালে যার প্রতীতি হয়, কিন্ত অধিষ্ঠান জ্ঞানবিষষে যাঁভার প্রতীতি হয় না, তাহার 

নাম অধ্যস্তর্ূপ বিশেষ । ইহাকে কল্লিত বিশেষ বলে। 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৮৩ 
ছি তা 

প্রতিবিদ্ব দ্প ন্বিম্পেজ্বম ভাসমান হয়__অথবা যেরূপ হৃর্য্যের প্রকাশ 

সর্বত্র সমান, পরস্ত উহ] বস্ত্র কার্পাস ইত্যাদিকে জালাইতে পারে না, কিন্ত 
যেখানে স্ু্ধ্যকাস্তমণিরূপ উপাধি আছে, সেইখানে অগ্নি রূপ হইতে 
হিস্পেক্ম হইয়া, বস্ত্র কার্পাসাদি জালাইয়। থাকে, ইহার মধ্যে সামান্তরূপ 

আছে-__সামান্তব্নপ যাহা তাহাই থাকে বলিয়া, যথার্থ (বহুকাল ) স্থায়ী 

হয় এবং উপাধিরূপে ভাসমান হয়; যাহা হ্িবশ্পেম ব্স্প তাহ। 

ব্যতিচার বলিয়া অবথার্থ (অল্লকালস্থায়ী )। সেইরূপ সামান্ত চৈতন্য 

যিনি অস্তি ভাতি প্রিয়, তিনি সর্বত্র সমান। পরন্ত, তাহা দ্বারা বলা চল৷ 

ইত্যাদি ব্যবহার হয় না। তিনিই যখন অন্তঃকরণরূপ উপাধি প্রাপ্ত 
হয়ে, তখন চিদাভাসরূপে বিশেষ চৈতন্ত হইয়! বল, চলা, কর্তৃত্ব, ভোভৃত্ব, 

পরলোকে, গমনাগমন ইত্যাদি বিশেষ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই 

ছুইয়ের মধ্যে সামান্য চৈতন্যই ব্রঙ্গ, তিনি সত্য। কিন্তু উপাধির দ্বারা 

ভাসমান যে বিশেষ চৈতন্য, চিদাভাস, তাহা মিথ্যা ; তাহা হইতে পাপপুণ্যের 

কর্তৃত্ব, ভোভ্ভৃত্ব, ইহলোক, পরলোক গমনাগমন, জন্ম, মরণ, চৌরাশী লক্ষ 

যোনি ভ্রমণ ইত্যাদি সংসাররূপ ব্যাপার ঘটে ইহা মিথ্যা । 

প্রঃ। বিশেষ চৈতন্য জানিয়া কি নিশ্চয় করিতে 

হয়? 

উঃ।॥ বিশেষ চৈতন্ত বা চিদাভান এবং তাহার ধর্ম আমি নহি এবং 

আমারও নহে, কিন্তু উহ! আমার বিষয়ে কল্পিত। আমি ইহার অধিষ্ঠান, 

সামান্য চৈতন্, ইহা হইতে ভিন্ন, ইহাই নিশ্চয় করিতে হয়। 

প্রঃ। সামান্য চৈতন্য কি ? 

উঃ। আকাশের হ্যায় সর্বত্র পরিপূর্ণ, সর্ব নাম রূপের অধিষ্ঠান, 

অস্তি ভাতি প্রিয় রূপ নির্বিকার যে ব্রন্গ, তিনিই সামান্ত চৈতন্য | 



৮৪ বিচায় চঞ্রোদর | 

প্রঃ । ব্রহ্মকে সামান্য চৈতন্য কেন বলে? ? 

উঃ। অধিক দেশ ও কাল বিষয়ে যে বস্ত্র থাকে তাহাকে সামান্ 

(সাধারণ ) কহে। যেহেতু ব্রহ্ম, বুদ্ধি কল্পিত সর্বদেশ ও সর্ধকালে 

ব্যাপক; সেই হেতু ব্রহ্মকে সামান্ত চৈতন্য কহে। 

প্রঃ। সামান্য চৈতন্য জ্ঞান সম্বন্ধে দৃষ্টীন্ত কি ? 
উঃ। রজ্জু দেখিয়া কাহারও দণ্ড, কাহারও সর্প, কাহারও রেখা, 

কাহারও জলধার! ইত্যাদি যে ত্রাস্তি হয়, সেই ভ্রাস্তির ছুই অংশ। ১ম 

*ইদ্দং* সামান্ত অংশ, দ্বিতীয় *সর্পাদি” বিশেষ অংশ । তন্মধ্যে “ইহা দণ্ড 

ইহা সর্প? “ইহা রেখা” “ইহা জলধারা” এইরূপ সর্পা্দি বিশেষ অংশ বিষয়ে 
সামান্য “ইদং* অংশ সর্ধত্র ব্যাপক, “ইহা” এইটি রজ্জুর স্বরূপ । এই 

ইদং অংশ ভ্রান্তিকালেও ভাসিতেছে এবং ভ্রাস্তির নিবৃত্তিকালেও “ইহা 
রজ্জু” এইরূপে ভাসিতেছে, ইহা! অব্যভিচারী বলিয়া সত্য । এবং পরম্পর 
ব্যভিচারী সর্পাদি যে বিশেষ অংশ, সে কেবল কল্পিত মাত্র। সমন্ত 

পদার্থেই পাঁচ পাঁচ পদার্থ আছে ষথা-- 

১। অস্তি ২। ভাতি ৩। প্রিয় ৪। নাম ৫। রূপ। ঘটের 

ৃষ্টাস্ত লওয়৷ হউক-_ 
১। ঘট আছে ইহা অন্তি (সং) 

২। ঘট ভাসিতেছে ইহা ভাতি (চিৎ) _. 
৩। “ঘট প্রিয়” কারণ ঘট জল ভরিবার উপযোগী, এজন্য উহ 

প্রিয় (আনন্দ )। এইরূপ সর্প সিংহ প্রভৃতি সর্গা ও সিংহীর প্রিয় । 

৪1 “ঘ--ট? এই ছুই অক্ষর নাম। 

৫1 “স্থল গৌল উদরবান্, ঘটের রপ (আকার) 
এইরূপে ঘটাদি সর্বভূত ও ভূতের কার্য্য বিষয়েও জানিতে হইবে 



বিচার চক্রোদয়। | ৮৫ 
ছ লাসি তাস পরস্পর লা কেস লা পি কি স্পা লি সপ সমস 

যেমন, ৷ বাহিরের পদার্থবিষয়ে এই পাঁচ অং মংশ দেখান গেল, সেইরূপ 

ভিতরের দেহ আদি বিষয়েও দেখান যাইতেছে । 
১। অন্তি--আমি আছি। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার 

২। ভাতি-__আমি ভাসিতেছি এবং অজ্ঞান এবং ইহাদের 

(জানি )। 'ধন্ম এই নাম। 

৩। প্রিয়--আমি আপনি ৫1 বূপ--ইহার যে 

আপনার প্রিয় | যথাযোগ্য আকার তাহাই 
৪। নাম-_দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, রূপ। 

অন্তরের পদার্থ বিষয়ে পাঁচ অংশ দেখান হইল । 

কোন ব্যষ্টি স্তর নাম রূপ ত্যাগ করিলে পৃথিবী থাকে । 

১। অন্তি--পৃথিবী আছে। |৫। ব্ূপ- শীত ম্পর্শ গুণযুক্ত 

২। তাতি-_পৃথিবী ভামিতেছে। |. রূপ। 
৩। প্রিয়--পৃথিবী প্রির, কারণ | আবার জলের নাম রূপ ত্যাগ 

পৃথিবী থাকিবার স্থান করিলে তেজ থাকে । 

দিতেছে। ১। অনস্তি--তেজ আছে। 

$। নাম--“পৃথিবী' এই নাম। ; ২। ভাতি-_-তেজ ভাসিতেছে। 
| রূপ--গন্ধ গুণ যুক্ত রূপ। | ৩। প্রিয়-_তেজ প্রিয়, কারণ 

আবার পৃথিবীর নাম রূপ তেজ শীত ও অন্ধকার দূর 
ত্যাগ করিলে জল থাকে । করে। 

অস্তি-জল আছে। 31 নাম-_-তেজ+ এই নাম। 
৷ ভাতি--জল ভাসিতেছে। ৫| রূপ--উষ্ণ স্পর্শ গুণযুক্ত 

০৩। প্রিয়-_জল প্রিক্ব, কারণ জল রূপ । আবার তেজের নাম 

তৃষ্ণা দূর করে। ও রূপ ত্যাগ করিলে বায়ু 

। নাম--“জল? এই নাম। থাকে। 



৮৬ 

দাদি শি সস এসএ এসসি তিক্ত পাটি ও তি লা এপ 

১। 

। 

৩। 

৪ 

৫ | 

বিচার-চজ্জোদয় । 
৮. এ পাল পাতিল পিন লি, 

আকাশের নাম রূপ ত্যাগ করিলে অন্তি--বায়ু আছে। 

ভাঁতি--বাযু ভাসিতেছে। 

প্রি--বাযু প্রিয়, কারণ 

বায়ু ঘর্মাদি দূর করে। 

নাম-_“বায়ু, এই নাম । 

রূপ--রূপ রহিত এবং স্পর্শ: 

গুণযুক্ত। 
বায়ুর নাম রূপ ত্যাগ করিলে 

৯। 

| 

৩। 

৪। 

৫ | 

আকাশ থাকে । 

অস্তি-আকাশ আছে। 
ভাতি-_আকাশ ভাসিতেছে। 

প্রিয়-_আকাশ প্রিয়, কারণ 

আকাশ থাকায় ফিরিবার , 

অবকাশ থাকে । 

নাম--আকাশ' এই নাম। | অজ্ঞানের নাম রূপ ত্যাগ করিনে; 
রূপ--শব গুণযুক্ত রপ। 

১। অস্তি-“কিছুই না” ইহা হইতে প্রতীয়মান সর্ব বস্থর | 

অভাব থাকে । 

২। ভাতি--অভাব ভাসিতেছে। 

লন তি শত শী ৯ শীত পা লা শি পোস্ট রসি এন 

অজ্ঞান থাকে । 

অন্তি--”“পরে কি আছে 

তাহা! আমি জানি না” ইহার 

নাম অজ্ঞান । 

ভাতি- অজ্ঞান ভাসিতেছে। 

প্ররিয়- অজ্ঞান প্রিয়, কারণ 

অজ্ঞানই জীবনের প্রিয় এবং 

অজ্ঞান প্রপঞ্চের কারণ এবং 

জীবন নির্বাহ করিতেছে। 

নাম _অজ্ঞান এই নাম । 

রূপ--“আবরণ বিক্ষেপ শক্তি 
যুক্ত অনাদি অনির্বচণীয | 

ভাবধুক্ত” ইহাই রূপ । 

“অভাব” থাকে । 

৩। প্রিয়_অভাব শৃন্ত-_ধ্যানকারীদিগের প্রিয় । 
৪। নাম--“অভাব” এইরূপ নাম। 
৫। রূপ--পসর্ব বস্তর অভাব” এই বূপ। 

আবার অভাবের নাম রূপ ত্যাগ করিলে সৎ থাকে । 

১। অস্তি--অভাবের স্বরূপভৃত অধিষ্ঠান ভন বস্তই অবশিষ্ট থাকে। 
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২। ভাতি--অভাবের অভাবত্বকে প্রকাশ করিতেছে এজন্ত 

চিশু। 
৩। প্রিম্-_ছুঃখ হইতে ভিন্ন বলিয়া বান্মল্দ্ | 

এইরূপে সর্ব নাম রূপ বিষয়ে অনুগত অব্যভিচারী নাম রূপে 

অধিষ্ঠান ব্রহ্মই সামান্ত চৈতন্ত । আর ঘটের নাম রূপ পটে নাই ; পটের 
নাম রূপ ঘটে নাই; তজ্জন্ত ব্যভিচারী পরম্পর নাম রূপ মিথ্যা । ইহাই 
সামান্ত চৈতন্য জানা বিষয়ে দৃষ্টান্ত (স্থল হইতে হুক্ষ্ে যাওয়া_ 
ংহার ক্রম )। 

প্রঃ। উক্ত সামান্যরূপ ব্রন্মের সর্বাপেক্ষা অধিক 

নু্ষমত! ও ব্যাপকতা কিরূপ £ 

উঃ। যাহা যাহা কার্ষ্য, তাহাই স্থুল এবং পরিচ্ছিন্ন। যাহা যাহ। 
কারণ, তাহাই সুক্ষ এবং ব্যাপক (অধিক দেশবর্তী) এই নিয়ম রহিয়াছে। 

যেহেতু ব্রহ্ম সকলের কারণ, এজন্য সর্বাপেক্ষা অধিক নুক্্ম এবং ব্যাপক। 
দৃষ্টান্ত বারা ইহ দেখান যাইতেছে-_ 

১। যেহেতু সমুদ্রজল অপেক্ষা ফেন ও লবণ রূপ পৃথিবী কঠিন, 
ইহাতে জান! যায় যে, পৃথিবী জলের কার্য । সেইজন্ত পৃথিবী হইতে জল 
সঙ্গম এবং ব্যাপক । 

২। আরও পৃথিবীর যে কোন স্থান খনন কর, জল বাহির হুইবে 
পুরাণে দেখা যায়, পৃথিবী অপেক্ষা জল দশ গুণ অধিক দেশবর্তী। এজন্য 
পৃথিবী হইতে জল ব্যাপক ও সুক্ষ । 

৩। এইরূপ অগ্নি আদির তাপে স্থেদ আদি নির্গত হয়, এবং বর্ষ! 
হয়। এজন্য জানা যাইতেছে যে, জল অগ্নির কার্ধ্য। সেইজন্য জল 

হইতে অগ্নি সুক্স ও ব্যাপক । অপিচ জল বস্ত্রে থাকে না, পরস্ত ঘটে থাকে ; 
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কুর্য্যাদির প্রকাশ ঘটে হয় না। পুরাণেও আছে (জল অপেক্ষা) দশ 

গুণ অধিক দেশবর্তী তেজ, ইহা! হইতে দেখা যায় যে, জল হইতে তেজ 

সুক্ষ ও ব্যাপক । 

৪। এইরূপে অগ্নির জন্ম ও নাশ বায়ুর অধীন। এজন্য জান! 

যায়, তেজ বায়ুর কার্ধ্য ; এজন্য তেজ বায়ু হইতে হুক ও ব্যাপক । 
আবার কুর্য্যাদির প্রকাশ ঘটাদি পাত্রে দেখা যায় না। পরন্ত নেত্র 

দ্বার দেখ! যান্ন; কিন্তু বাযুকে নেত্র দ্বারাও দেখা যায় না; আর 

পুরাণে তেজ অপেক্ষা বায়ু দশ গুণ অধিক বল! হইয়াছে । এজন্য তেজ 
হইতে বায়ু সুক্ষ এবং ব্যাপক। 

৫। এইরূপে বাষুর উৎপত্তি স্থিতি লয় আকাশে হইয়া থাকে। 
ইছাতে জান যায়, বাতু আকাশের কার্ধ্য। এজন্য বায়ু হইতে আকাশ 
সুক্্ ও ব্যাপক। 

অপিচ, বায়ু চক্ষে দেখা যায় না? কিন্তু ত্বকের স্পর্শগুণ দ্বারা গ্রহণ 

করা যায়। কিন্তু আকাশ ত্বক দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না। পুরাণে 

আছে, আকাশ বায়ু অপেক্ষা দশ গুণ অধিক দেশবর্তী। এজন্য বায়ু 

হইতে আকাশ সুক্ষ ও ব্যাপক। 
৬। “আকাশের পরে কি?” এই বিচার করিলে যে বলা যায় 

«আমি জানি না” এই গ বুদ্ধির কুষ্টিতভাবের যে আশ্রয়, তাহা অজ্ঞান। 

ইহাতে জান! যায়, আকাশ অজ্ঞানের কার্য্য। এজন্য অজ্ঞান আকাশ 
হইতে ুক্্স ও ব্যাপক। 

আবার আকাশ ত্বক্ দ্বার! গ্রহণ হয় না, পরম্ত মন দ্বারা হয়; 

কিন্তু অজ্ঞান মন দ্বারাও গ্রহণ হয় না। শাস্ত্রে আকাঁশ হইতে, অজ্ঞানকে 
অনন্ত গুণ অধিক বল! হইয়াছে । এজন্য অজ্ঞান -আকাশ হইতে ুচ্ষ ও 
ব্যাপক। 
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৭। “আমি জানি না” এই অনুভবের বিষয় যে অজ্ঞান, ইহাকে যিনি 

জানেন তিনি চৈতন্ত, অজ্ঞান নহেন। তবেই দেখ, অজ্ঞানে অনুহ্যত 
অস্তিভাতিপ্রিয়রূপ চৈতন্য ভাসিতেছে। এজন্য অজ্ঞান ব্রহ্মচৈতন্তের 

আশ্রিত। ইহাতে ব্র্গচৈতন্ত অজ্ঞান অপেক্ষা সুক্ম ও ব্যাপক । 
৮। অথবা অজ্ঞান মনেরও গ্রাহা নহে; পরস্ত “আমি জানি না” 

এই অন্থুভব লিঙ্গদেহের অনুমান মাত্র। কারণ, ব্রহ্মচৈতন্ত স্বয়ং প্রকাশ 
স্বরূপ হওয়ায়, কাহারও প্রমাণের বিষয় নহেন। শরীরে তিলের স্তায় 

ব্রন্মের একদেশে অজ্ঞানে স্থিত। অবশিষ্ট ব্রহ্ম শুদ্ধ প্রকাশ ; এজন ব্রহ্ম 

অজ্ঞান হইতেও সুক্ষ ও ব্যাপক । 

প্রঃ। সামান্ত চৈতন্য জানিলে কি নির্ণয় হইল ? 

উঃ। অস্তি ভাতি প্রিয্ব রূপ সামান্তচৈতন্যই আমি এবং আমিই 
সেই অস্তি ভাতি প্রিষ়্ রূপ সামাগ্ঠচৈতন্ত ব্রহ্ম । 

প্রঃ। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কি হইবে ? 

উঃ। এইবপ নিশ্চয় করিয়! সর্ব অনর্থের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ 

প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হয় । 



একাদশ কলা । 

ভ্ভ্রমনিস্ল্ল তত গু অহ এক । 

প্রঃ। “তত, পদ কি? 

উঃ। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতুকে 

তাহার পিতা উদ্দালক মুনি যে “তত্বমসি* মহাবাক্য * উপদেশ করিয়া- 
ছিলেন “তত পদ উহার প্রথম পদ। 

 গ্রঃ। তত্ব পদ কি? 

উঃ। ইহা “তত্বমসি” পদের দ্বিতীয় পদ । 

প্রঃ। বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ কাহাকে বলে ? 

উঃ। শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহাকে শবে বৃত্তি কহে। 

বৃত্তি দুই প্রকার; এক স্পন্ভিক্ক্রত্তি দ্বিতীয় লল্ষ-ানুক্তি। 
০ পপ পক জা জিপ ০০০০০ 

ঈ. “প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” খণ্েদেক্ত মহাঁবাক্য | 

“তন্বমসি”- সামবেদের মহাবাক্য। 

“অহং ব্রঙ্গাশ্সি*--যজুব্বেদের মহাবাক্য। 

“অন্বমাত্ব। ব্রক্ম”--অধথর্বববেদের মহাবাক্য । 

“তত” পদের বাঁচ্য অর্থ "ঈশ্বর' এবং লক্ষ্য অর্থ "শুদ্ধ ব্রহ্ম" । উহাই তিন মহীবাক্য- 

গত ব্রহ্ষশন্দজের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ। আর যে “ত্বং” পদের বাচ্যার্থ জীব ও লঙ্ষ্যার্থ 

কৃটস্থ সাক্ষী; উহাই এ তিন মহাবাক্য গত “প্রজ্ঞানং” “অহং* “অয়ং” পদ সমূহের 
বাচ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থ। এবং সমস্ত “তন্বমসি” বাক্যের যে জীব ও ব্রন্মের একতা রূপ 
অর্থ উহা তিন মহাবাক্যের অর্থ । 

জা 
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শব বিষয়ে অর্থের জান অন্মাইবার সামধ্যরূপ ষে শবের সহিত অর্থের 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তাহাই শব্দের শক্তি বৃত্তি। এবং শব্দের সহিত অর্থের 

পরম্পরারূপ যে সম্বন্ধ যন্দারা শব্দের অতিরিক্ত অর্থ বোধ হয় তাহাই 
লক্ষণাবৃত্তি। তন্মধ্যে শক্রিবৃত্তি জাত ষে অর্থ সেই শষের বাচ্য অর্থ । 

তাহাকে শক্য অর্থ ও মুখ্য অর্থও বলা যায়। এবং লক্ষণাবৃত্তি জাত 

যে অর্থ তাহাই শব্দের লক্ষ্য অর্থ । 

প্রঃ। লক্ষণারুত্তি কত প্রকার ? 

উঃ। জহৎ অজহৎ এবং ভাগত্যাগ ভেদে লক্ষণাবুত্তি তিন 

প্রকার । 

প্রঃ। এই তিন প্রকারের লক্ষণ ও উদাহরণ কি ? 

উঃ। ১। সম্পূর্ণ বাচ্য, অর্থত্যাগ করিয়া বাচ্য অর্থের মন্বন্ধটি গ্রহণ 
করিলে জহৎ লক্ষণ হয়। যেমন মনে কর! হউক কোন পুরুষকে কেহ 

জিজ্ঞাসা করিল «গোপ কোথায়” উত্তর হইল “গঙ্গাতে গোপ বাস করে”। 
গঙ্গাপদের বাচ্যার্থ “দেবনদীর প্রবাহ” ইহাতে গোপের বাপ হইতে পারে 

না। যেহেতু সম্পূর্ণ বাচ্য অর্থ যে দেব নদীর প্রবাহ তাহা ত্যাগ করিয়া 
ততৎসন্বন্ধীয় গঙ্গাতীরকে গ্রহণ করিতে হইতেছে, এজন ইহাকে জহতৎলক্ষণ 

কহে। : | 

২। যেখানে বাচ্য অর্থ ত্যাগ না করিয়াও তাহার সন্বন্ধী় অন্ত 

অর্থ গৃহীত হয় তাহ! অজহৎ লক্ষণ । যেমন কেহ বলিল, “কাকে ষেন 
দধি খায় না,» এখানে কাকের বাচ্য অর্থ যে কাক পক্ষী ইহা ত্যাগ না 
করিয়া কুকুর বিড়াল হইতেও দধি রক্ষা করিতে হইবে এই অধিক অর্থ 

গ্রহণ করিতে হইবে। 

৩। যেখানে কোন বিরোধী কোন বাচ্য ভাগ ত্যাগ করিয়া 



৯২ বিচার-চন্দোদয় 

তৎসন্বন্ধীয় অবিরোধী কিছু বাচ্য ভাগ গৃহীত হয় সেখানে ভাগ ত্যাগ 

লক্ষণা হয়। 

যেমন পূর্বে কোন দেশে কোন কালে দৃশ্যমান পুরুষকে অন্ত দেশে 

অন্যকালে দেখিতেছি। যে দেখিতেছে সে বলিতেছে সেই (দূর) 
দেশে এবং সেই (ভূত) কালে যাহাকে দেখিয়াছি সেই পুরুষ এই 
€(সমীপ) দেশ ও এই বর্তমানকালে আসিয়াছে। ইহাতে সেই দেশ 
কাল ও এই দেশকাল বিভিন্ন । সেই দেশ কাল ও এই দেশকাল- 

রূপ বাচ্যভাগের একতা বিরোধ হইতেছে অর্থাৎ সেই দেশ কাল ও এই 

দেশকাল এক নহে। এজন্ত এই স্থানে ও এইকালে দর্শন ব্যাপার ত্যাগ 

করিয়া “সেই পুরুষ এই” এইরূপ অবিরোধী বাচ্য ভাগ গৃহীত হইবে । 

প্রঃ । পূর্বোক্ত লক্ষণ ভ্রয়ের মধ্যে মহাবাক্যে 
কোন্ লক্ষণ! সম্ভব ? 

উঃ। যেখানে জহৎলক্ষণা হইবে সেখানে সম্পূর্ণ ৰাচ্য অর্থের 

ত্যাগ হইবে। মহাবাক্য সম্বন্ধে জহৎ লক্ষণ। মানিলে তত এবং ত্বং 

পদের বাচ্য অর্থে প্রবিষ্ট ব্রহ্ম চৈতন্ত ও সাক্ষী চৈতন্য ত্যাগ হইবে 

এবং উহা হইতে ভিন্ন অসৎ জড়ছুঃখরূপ গ্রপঞ্চের গ্রহণ হইবে তাহাতে 

মহা অনর্থ হইবে ও তাহাতে পুক্ুযার্থ সিদ্ধ হইবে না। এঞ্জন্ত মহাবাক্য 

বিষয়ে জহৎ লক্ষণ! সম্তভবে না। 

(দেই এই এখানে “এখানে” এই কথার অর্থে ছুঃখময় জগৎ এই- 

ভাব গ্রহণ হইলে কার্ষ্য সিদ্ধ হইবে না) 

(২) যেখানে অজহৎ লক্ষণ হুইবে সেখানে বাচ্য অর্থের “কিছুই 
ত্যাগ হইবে না । মহাবাক্যে ইহা প্রয়োগ করিলে তত, ত্বং, পদের বাচ্য 

অর্থের একতা বিরোধ দূর হইবে না-_কাজেই ইহাতে কোন প্রয়োজন 



(বিচারশ্চন্দ্রোদয়। ৯৩ 
“লিসা ট্স্্লন্রিহরদ। টিটি ২৪ 

সিদ্ধ হইবে না। এজন্য মহাবাক্যে অজহৎ লক্ষণাও স্ভবে না। 
(৩) যেখানে ভাগত্যাগ লক্ষণা হইবে সেখানে বিরোধী ভাগ ত্যাগ . 

করিয়া অবিরোধী ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে । মহাবাক্যে ইহ প্রয়োগ 
হইলে তৎত্বং পদের বাচ্য অর্থ হইতে ধর্ম সহিত মায়া অবিদ্তারূপ 

বিরোধী ভাগ ত্যাগ করিয়া অবিরোধী অসঙ্গ শুদ্ধ চৈতন্তভাগ গ্রহণ 

করিতে হইবে, তাহাতে উহাদের একতাও হইবে এবং পরম পুরুষার্থও 

সিদ্ধ হইবে । এজন্য মহাবাক্য সম্বন্ধে ভাগত্যাগ লক্ষণই সম্ভব । 

(জহৎ লক্ষণে গঙ্গার গোপ বাস করে ইহার অধিক অর্থ, অর্থাৎ 
গঙ্গাতীর গ্রহণ করিতে হইবে । অঞ্হৎ লক্ষণে দেশকাল ত্যাগ করিয়া 

সঙ্কীর্ণ অর্থ লইতে হইবে। ভাগ ত্যাগ লক্ষণে শুদ্ধ অবিরোধী অংশ 

লইলেই একতা হইবে। ) 

প্রঃ। “তি পদের বাচ্য অথ ও লক্ষ্য অর্থ কি? 
উঃ।(১) অব্যাকত যে সমান! সেই ঈশ্বরের দেম্ণে। 

(২) উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় এই তিন ঈশ্বরের কাল। 

(৩) সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন ঈশ্বরের বস্তু বা হৃষ্টি লাম্গ্রী। 

(৪) বিরাট, হিরণ্যগর্ভ এবং অব্যারুত এই তিন ঈশ্বরের স্পল্জ্লী্ ॥ 

(৫) বৈশ্বানর, শুত্রাত্বা এবং অন্তর্যামী এই তিন ঈশ্বরত্ব 

অভিজানী ৷ 
(৬) “আমি এক বহু হইব” এই যে ঈক্ষণ তাহার আদি হইতে 

“জীবরূপ হইয়া প্রবেশ” এই পর্য্ত স্থষ্টি ইহা ঈশ্বরের কার্য্য। 
(৭) ১। সর্ধশক্তিত্ব ২। সর্ধজ্ঞত্ব ৩। ব্যাপকত্ব ৪। একত্ব 

৫1 স্বাধীনত্ব। ৬। সামর্থত্ব ৭। পরোক্ষত্ব ৮। মায়! উপাধিবানত্ব 
এই আট ঈশ্বরের ধর্ম । 

এই সকলের সহিত মায়া এবং তদ্িষয়ে প্রতিবিষ্বরূপ চিদ্াভাস 



৯৪ বিচার'চোদয়। 
রাজন পক উল সক জি ক সক ও লসর সিল সর ছটা সত লী শািলাছত এ উপ পি ভোলা পিএস াজপকার - ড িাা আতা জী উঠ ৩ আগিিলাসটিশীসিএক ৯ এসপি দিসি ছা সিল ছ 2. পতি সি 

এবং তিনের নর অধিষ্ান ্হ্ষ এই সমস্ত মিলিয়া ঈশ্বর । ইহাই “তৎ পদের 

বাচ্য অর্থ। পুনশ্চ এই সকলের সহিত মায়া এবং চিদাভাস ত্যাগ 

করিলে অবশিষ্ট যে বিরাট হিরণ্যগ্র্ভ এবং অব্যারৃতের অধিষ্ঠান ঈশ্বর 

সাক্ষী শুদ্ধ ব্রহ্ম ইহাই তৎপদ্দের লক্ষ্য অর্থ । 

প্রঃ। ব্রন্ষের এবং মায়া প্রতিবিদ্িত ঈশ্বরের 

পরম্পর অধ্যাম ( অন্যোন্যাধ্যাম ) কিরূপে হয় ? 

উঃ। অবিচাঁর দৃষ্টিতে ব্রদ্মের সত্যতা, ঈশ্বর বিষয়ে সংসর্গ 
( তাদাত্ময সম্বন্ধ ) অধ্যস্ত আছে। এজন্য ঈশ্বর সত্য প্রতীত হয় এবং 

ঈশ্বর তাহার কারণ শ্বরূপ ব্রন্মে অব্যস্ত হয় এনন্ বর্ম জগতের কারণ 

বলিয়! প্রতীত। ইহার অন্থবাদ তটস্থ লক্ষণের বোধক শ্রুতি পুরাণের 

এবং আচার্যের বাক্য । এইরপে ভ্রঙ্গ এবহ উইশ্বপ্সেক্স পরম্পর 

অধ্যাস হয়। ৃ 

প্রঃ। উক্ত অধ্যাসের নিবৃত্তি কিরূপে হয় ? 

উঃ। বিবেক জ্ঞান হইলে হয়। 

প্রঃ। ত্বং পদের বাচ্য অর্থও লক্ষ্য অর্থকি? 

উঃ। (৯) চক্ষু, ক ও হৃদয় এই তিন জীবের দেশ। 

(২) জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্থযুপ্তি এই তিন জীবের কাল। . 

(৩) লু, স্থল এবং কারণ এই তিন জীবের বন্ত (ভোঁগ সামগ্রী)। 
(8) এই শরীর। 

(৫) বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিন জীবত্ব অভিমানী, |» 
(৬) জাগ্রত হইতে মোক্ষ পর্যন্ত যে ভোগ রূপ সংসার এই জীবের 

কাধ্য। 



বিচার-চন্ত্রোদয়। ৯৫ 
০ পিপলস ০০ লিপি সি পিসি পি রর স্িস্উি 

(৭) অল্প শক্তিত্ব, অন্পজ্ঞানত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব, বুত্ব, পরাধীনত্ব, 

অসমর্থত্ব, এবং অবিষ্ভা উপাধিস্থানত্ব এই আট জীবের শ্রন্্। 

এই আট সহিত যে অনিিদ্যা এবং তাহাতে প্রতিবিদ্বিত 

চিদবীভাস এবং এই তিনের অধিষ্ঠান কুউন্ছ১ এই সব মিলিয়া জীব 

হইয়াছে। ইহাই ত্বংপদের বাচ্য অর্থ। এই সকলের সহিত চিদাভাস 

ত্যাগ করিলে অবশিষ্ট যে সুক্ষ স্থল কারণ শরীরের অধিষ্ঠান জীব সাক্ষী 
আত্ম! তিনিই ত্বং পদের লক্ষ্য অর্থ । | 

প্রঃ। কুটস্থের ও বুদ্ধি প্রতিবিশ্বন্বরূপ জীবের 

পরস্পর অধ্যাস কিরূপে হয়? 

উঃ। অবিচার দৃষ্টি হইতে কুটস্থের সত্যতার সংসর্ণ (তাদাত্ম্য 
সম্বন্ধ) জীবে অধান্ত আছে।' এ জন্ত জীব মিথ্যা প্রতীত হয় না কিন্ত 
সত্য প্রতীত হয়। এই জীব এবং তাহার কর্তৃত্বাদি ধর্মের স্বরূপ কৃটস্তথে 
অধ্যস্ত; এই জন্য কুটস্থ যে অকর্তা, অভোক্তা, অসংসারী, নিত্যমুক্ত, 
অসন্গ ব্রহ্মরূপ ইহা! প্রতীত হয় ন! ; ; বরং তাহাতে বিপরীত প্রতীতি হয় 

এইরূপে কুটন্ছ ও জীবে পরম্পর অধ্যান হইয়া থাকে । 

প্রঃ। উক্ত অধ্যাস নিরৃতি কিসে হয় ? 
উঃ। বিবেক জ্ঞানে হয়। 

প্রঃ। ত€ পদ ও ত্বং পদের অর্থে মহাবাক্য কথিত 

একতা কিরূপে হয় ? 

উঃ। ত৩ পদ ও বহু পদের বাচ্য অর্থ যে উপাধি সহিত 
চৈতন্ত (ঈশ্বর ও জীব) উহাদ্দের একতা যগ্ভপি বিরোধী হয়, তথাপি 
তৎপদের লক্ষ্যার্থ ব্রহ্ম এবং ত্বং পদের লক্গ্যার্থ আত্মা ইহাদের একতার 



৯৬ নিচারশচজোদর। 
০ প পিতা স্পিিপীসসি শপ পিসি এপি সিরা পিসি ভিপি বং লি পসিন পি শালী পা ৮ 

কিছুই বিরোধ নাই। ইহাতে তৎপদদ ও ত্বং পদের কথিত অর্থে মহাবাক্য 

কথিত একতা সম্ভবে। 

প্রঃ। “আমিই ব্রহ্ম” এই ব্রহ্ম ও আত্মার একতা 

জ্ঞান কাহার হয় ? 

উঃ।| এই জ্ঞান চিদাভাসের হয় । 

প্রঃ । ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন যে চিদাভাস ইহ! আপনাকে 

ব্রহ্ম বলিয়। কিরূপে জানে ? 
উঃ। জীব ভাবের অধিষ্ঠান কুটস্থের ব্রন্মের সহিত মুখ্য অভেদ 

আছে । আর বুদ্ধি সহিত চিদাভাসের ব্রন্মের সহিত আপনার স্বরূপ 

বোধ কর! অভেদ হয়। এজন্ত চিদাভাস আপনার স্বরূপকে বোধ করিয়া 

আপনার অহং শবের লক্ষ্য অর্থ কৃটস্থ রূপেজানে। উহা আপন নিজ 

রূপ কৃটস্থকে “আমি কুটস্থ* এইরূপ অভিমান করিয়া “আমি ব্রহ্ম” এই- 
রূপ জানে । এইরূপ চিদাভাস আপনাকে বন্ধ বলিয়া জানে । 

প্রঃ। এই তৎ ও ত্বং পদের লক্ষ্যার্থের একতা 

বিষয়ে দৃষ্টান্ত কি ? 

উঃ। (১) যেমন ঘট পট উপাধি সহিত ঘটাকাশ ও পটাকাশের 
একতার বিরোধ দৃষ্ট হয় তথাপি ঘট পটরূপ উপাধি দৃষ্টি ছাড়িলে কেবল 
আকাশের একতার বিরোধ নাই সেইরূপ । 

(২) যেমন কীচের হাড়ী ও মৃত্তিকার হাঁড়ীতে দীপক জলিতেছে, 
ইহাদের উপাধি এই ছুই হাড়ীর প্রভেদ আছে কিন্তু দীপফের একতাঁর 
ভেদ নাই সেইক্ধপ। (৩) যেমন রাজ! ও মূর্খের মধ্যে উপাধিগত ভেদ 

আছে কিন্তু মনুষ্যত্বের একতা আছে সেইরূপ । (৪) যেমন সিন্ধু ও বিন্দুর 



বিচার চন্দ | ৯৭ 
লি উিলাটি রাস, লাস তরি সপ সি উস ৯ পির রি এটি ৬ চি পি ব্রি টি পে পসসি সিপিবির সরি সা 

উপাধিগত: ভেদ আছে কিন্ত জলের একতার ভেদ নাই লেইন্ধপ। | টি ) 

কোন ব্যক্তি কাণীর রাজাকে রাজা দেখিয়াছে এবং তাহাকে ভিক্ষুক 

হইতে দেখিয়াছে। ভিক্ষুককে দেখিয়! প্রথম ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে 

বলিতেছে এই কাশীর রাজা ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিতেছে ,_₹_ 
(১) সে দেশ এক এদেশ অন্ত। €২) সে অবস্থা এক এ অবস্থা 

অন্ত । (৩) উহার বস্ত (সামগ্রী) এক ইহার বস্ত (সামগ্রী) অন্য । (8) 
তাহার অভিমান এক ইহার অভিমান অন্ত। (৫) তাহার কার্ধয এক 
ইহার কাধ্য অন্ত | (৬) তাহার ধর্ম এক ইহার ধর্ম অন্ত । 

তবে সেই কাশীর রাজা ও এই ভিক্ষুকের একতা কিরূপে হইবে ? 
তথন প্রথম ব্যক্তি বলিতেছে তাহ হইতে ও ইহা! হইতে দেশ কাঁল -বস্ত 
অভিমান কাধ্য ধর্ম বাদ দাও তবে এই ছুই বিষয়ে অনুস্যত যে পুরুষ 
থাকে তাহা এক রহিল। সেইর্পে জীব ও দেশ কালাদি ত্যাগ করিলে 
দুইয়েতে অনুষ্থাত যে চৈতন্ত মাত্র ব্রহ্ম ও আত্মা থাকে উহার একই। 
এজন্য আমি সেই ব্রহ্ম এই দৃঢ় নিশ্চয় হয়। ইহাই তত্বজ্ঞান। ইহাতেই 
সর্বহূঃথ নিবৃত্তি ও পরমানন প্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষ হয় । 



দ্বাদশ কলা ।? 

তন্রান্ীক্প ক্রম নিক্ত্রত্তি | 

প্রঃ। কশম্মকি? 
উঃ। শরীর, বাক্য ও মনের যে ক্রিয়া তাহাই কর্মন। 

প্রঃ। কন্ম কয় প্রকার? 

উঃ। ৫১) সঞ্চিত (২) প্রারন্ধ এবং (৩) ক্রিয়মাণ ভেদে বন্দ তিন 

প্রকার । 

৪। ষঞ্চিত কম্ম কি ? 
উঃ। অনেক অতীত জন্ম হইতে সঞ্চিত ষে কর্ম ০ সঞ্চিত। 

প্রঃ। প্রারন্ধ কন্ম কি? 
উঃ। অনেক সঞ্চিত কর্মের মধ্যে পরিপক্ক এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাঁতে 

এই বর্তমান দেহের আরম্ভক যে কোন এক সঞ্চিত কর্ম আছে তাহাই 

প্রারন্ধ কন্ধম। রা 

প্রঃ। ক্রিয়মাণ কর্ম কি? 
উঃ জীনৌদয়ের পূর্বে ও পরে এই বর্তমীন দেহে মরণ কাল 

পর্য্যস্ত যে কম্ম তাহাই ক্রিয়মাণ কর্ম । ৃ 

প্রঃ। জ্ঞানীর কর্ম নিবৃত্তি কিরূপে হয়? ? 
রর উঃ। (১) জ্ঞানছ্বারা অজ্ঞানের আবরণ অংশ নিবৃত্ত হয়। আব 

রণের নিবৃত্তি হইঞে আবরণ আশ্রয় করিয়। স্থিত সঞ্চিত: (পূর্ব পূর্ব 
অনেক জন্ম কৃত ) কর্ধের নিবৃতি (নাশ) হয় 



বিচার-চজ্জোদয় | ৯৯ 
এ নস জা জনি ওলি সি লস পা জবস পি এ সপ পল ও পা জার পি এ এ এ এটি ও এ ৬ পিঠ ২০, এপি এ ই বি এটি স্টিকি 

ছানি জ্ানোদয়ের পুর্বে ও পরে ইহ জন্্কত ক্রিযমাণ কর্মে “আমি 

মকর্তী অভোক্ত! অসঙ্গ' ব্রহ্ম” এই নিশ্চয় হইয়া! গেলে ইহার বলে আপন 
আশ্রয়ভূত ভ্রমজ তাদাত্মক নাশ হয়, এবং রাগ দ্বেষ দূর হয়। জলস্থিত 
পদ্মপত্রের স্তায় কোন কর্মাই তখন জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না । 

বিস্তু জ্ঞানীর ক্রিয়মাণ ( ইহজন্ম কৃত ) শুভ ও অণ্তভ কর্ম যথাক্রমে 

সুহৃদ (সকামভক্ত ) এবং দ্বেষী (নিন্দুক ব্যক্তি) গ্রহণ করে। 

(৩) অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি আশ্রিত জ্ঞানীর প্রারন্ধ (পূর্বে কোন 
এক জন্মকৃত এবং এই জন্মের আরম্ভ) কন্খ ভোগঘ্ধারা নিবৃত্ত হয়, 

তাহাতে তিনি সর্ব কর্ম হইতে মুক্ত হন এবং তন্বারা কর্ম রচিত জন্মাদি 
সংদার হইতে মুক্ত হন। এইরূপে জ্ঞানীর কর্ম নিবৃত্তি হয়। 



ত্রয়োদশ কলা । 

প্ততভ্তানভ্ডম্মিকা। 

প্রঃ। মোক্ষলাভের উপায়গুলির ক্রম কিঃ 
উঃ। সপ্তজ্ঞান ভূমিকাই মোক্ষের ক্রম । 

প্রঃ। জ্ঞানীদিগের নিশ্চয়ের বিষয় ত এক; কিন্ত 
তাহাদের স্থিতি ভেদ কেন হয় ? 

উঃ। জ্ঞান ভূমিকা ভেদে জ্ঞানীদিগের স্থিতি ভেদ হয়। 

প্রঃ। সপ্তজ্ঞান ভূমিকা কিকি ? 
উঃ। (১) শুভেচ্ছা (৪) সত্বাপত্তি 

(২) বিচারণা (৫) অসংসক্তি 

(৩) তন্থু মানসা (৬) পর্বার্থাভাবনী 
(৭) তুধ্যগ! 

প্রঃ। শুভেচ্ছা কি? 
উই। আত্মীকে জানিবার তীব্র ইচ্ছার নাম শুভেচ্ছ। । যে কারণেই 

হউক পুরুষ যখন জিজ্ঞাস! করে 
স্থিতঃ কিং মুঢ় এবাম্মি প্রেক্ষোহহং শান্ত্রসঙ্জনৈঃ | 

বৈরাগ্যপৃর্বমিচ্ছেতি শুভেচ্ছেত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥১ 
| ১১৮৮ উৎ যো রা। 

কেন আর মুঢ়ের মত থাকি? সংশান্্রও সৎসঙ্গে আমি কে' 

জানিবই ; বৈরাগ্য উদয়ে আত্মাকে জানিবার :যে এই তীব্র ইচ্ছ! ইহার 

নাম শুভেচ্ছা । 



বিচার চক্রোদয় | ১০১ 
লি সি সিসি পরি তি? শি স্শিশী সিল এ পাটি শনলানি সি লন লা লিস্ট লাস্ট পির উনি পাস পসিতাস্ষিলী স্টপ সা সিসি লিলি ৮ 5 লি পারা জাত জোন ভি পরী পি | উরি ছিতী উল ৮ ছলে ৬ লিলা 

প্রঃ । শুভেচ্ছা কিক্পপে জন্মে! ? ১। 

উঃ। ইহ বা পূর্ব পূর্ব জন্ম কৃত নিষ্ধাম কর্ণ দ্বারা এবং উপাসন৷ 
দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা! জন্মিলে নিত্যানিত্যবস্তবিবেক, ইহামুত্র ফলভোগ 
বিরাগ, শমদমাদি ষটসম্পত্তি এবং মোক্ষেচ্ছা এই চারি প্রকার সাধনে 

প্রবৃত্তি জন্মে । আজি সব আছে কালি কিছুই নাই সংসারের এই ঘাত 

প্রতিঘাতে বৈরাগ্য প্রবল হয়। বৈরাগ্য সহিত সাধনা করিতে করিতে 

ভবরোগ ধরা পড়ে। এবং আপনাকে জানাই যে সমস্ত রোগের একমাত্র 

প্রতিকার ইহা বোধ হয়। আত্মজ্ঞানের এই তীব্র ইচ্ছাই শুভেচ্ছা । 

প্রঃ | বিচাঁরণ] কাহাকে বলে? ২। 

উঃ। আত্মজ্ঞানে তীব্র ইচ্ছা জন্মিলে, পুরুষ বিধিপূর্বক ব্রন্ধনিষ্ঠ 

গুরুর শরণ লয়। গুরুমুখে নিরন্তর জীব ও ত্রহ্গের একতাবোধক 

বোান্ত বাক্য শ্রবণ করে। শ্রত 'বিষয় একান্তে মনে উদগ্ধ করিবার জন্ত 
নানা যুক্তি সহায়ে ষে বিচার তাহারই নাম বিচারণা। ইহাই জ্ঞানের 
'ঘবতীয় ভূমিকা । বশিষ্ঠদেব বলেন £-- 

শীন্ত্রনজ্জনসম্পকবৈরাগ্যাভ্যাস পূর্ববকম্। 
০০০৪ ৷ প্রোচ্যতে সা বিচারণ! |” 

উৎ, ১১৮1৯ যো বা, 

সংশান্তর, সাধুসঙ্গ ও বৈরাগ্যাত্যাস পূর্বক যে সদাচার প্রবৃত্তি 

প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ গুরু সেবা) ভিক্ষাহার, সন্তোষ, চা, শ্রবণ মনন 

ইত্যাদি বৃত্তি ইহাই বিচারণা' । 

প্রঃ। তনু মানস কি? ৩। 

উঃ। শুভেচ্ছা, ও বিচারণার পর চিত্ত বিষয়ে অনাসক্ত হয় চিত্ত 



১০২ বিচার-চন্দ্রোদস়। 

তখন বহিমুথতা ত্যাগ করিয়! অর্তমুখতা৷ প্রাপ্ত হয়। অর্তমুখতার জন্য 

বিষয় বাসনার ক্ষীণতার নাম তনু মানস! । ইহাই তয় ভূমিকা । 
বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যামিল্দ্িয়ার্থেতঘসক্ততা৷ 

যাত্র সা তন্ুতাভাবাৎ প্রোচ্যতে তন্মনসা । ্ রী। ১০॥ 

প্রঃ। সত্বাপত্তিকি ? ৪। 
উঃ। ভূমিকা ভ্রিতয়াভ্যসাচ্চিত্তেহর্থে বিরতের্বশাৎ। 

সত্যাত্মনি স্থিতিঃ শুদ্ধে সত্বাপত্তিরুদাহৃতা | এর । ১১॥ 

জ্ঞানের তিন ভূমিকা অভ্যস্ত হইলে চিত্ত বাহু বিষয়ের সংস্কার 
ভাবনা হইতে বিরত হয়। তখন চিত্তের সত্বগুণ প্রাপ্তি হয় এ সত্বপ্তণ 
প্রাপ্তি বা আত্মনিষ্ঠতার নাম সত্বাপত্তি। প্রথম ছুই ভূমিকাই শ্রবণ মনন। 

তৃতীয় ভূমিকা নিদিধ্যাসন। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা সংশয় ও 
বিপর্যয় দূর হয়। তখন স্বরূপ সাক্ষাৎকার রূপ নির্বিকার স্থিতি ঘটিতে 

থাকে । চিত্তের এই সত্বগুণ প্রাপ্তি বা স্বরূপ সত্ব! প্রাপ্তির নাম সত্বাপত্তি। 
ইহাই ৪র্থ ভূমিক]। 

প্রঃ। অসংসক্তি কি ? ৫€। 
উঃ। দেহ আমি নই এই অনাসক্তির নাম অসংসক্তি। নিবিবিকর 

সমাধি অভ্যস্ত হইলে দেহ বিষয়ে অহংতা মমতা গলিত হয়। দেহাি 

বিষয়ে সর্বথ! প্রতীতির অভাবের নাম অর্থাৎ অবিদ্যা কার্য্য সংসক্তি 

যাহাতে ন! হয় তাহার নাম অসংসক্তি। 

দশা! চতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসঙ্গকলেন চ। 
রূঢ়সত্চমৎকারাৎ প্রোক্তা সংসক্তিনামিকা ॥ ১২ এ্। 

চারি ভূমিকা অন্যন্ত হইলে চিত্ত অসংসঙ্গ হর। সমাধি পরিপাক 
হেতু অপরোক্ষ ব্রহ্ম সাঁক্ষাংকার হইতে থাকে । ইহাই আত্ম-চমতকৃতি বা 

আত্মানন্দ সাক্ষাৎকার । 



বিচারচজ্যোদয়। ণ ১৩৩ 
সা ফর সিরা রিসিভ শা উট টিসি ৬৩ ছি, প্র ও ও এ ৯৯ এটির লিট চে ০শ শছ শী পপ জা লস্ট পক্ষ পস্ি পি লোপ লো, তি শির শস 

প্রঃ। পদার্ধাভাবনী কি ? 1 ৬। 
ঞ“ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসাৎ স্বাস্মারামতয়! দৃঢ়ম্। | 

আভান্তরাণাং বাহানাং পদার্থানামভাবনাৎ ॥ ১৩ এ ॥; 

পাচট ভূমিকা অতান্ত হইলে দৃটব্ূপে আত্মরমণ হইতে থাকে । তখন 
বাহ্ ও অন্তর পদার্থের অপ্রতীতি হইতে থাকে, এই বাহ্াাভ্যন্তর পার্থ 

তুল হওয়ার নাম পদার্থাভাবনী। ইহাই ষষ্ট ভূমিকা । এই ভূমিকার 
আত্মা দ্রষ্টা শ্বরূপ। 

পর প্রযুক্তেন চিরং প্রযত্বেনার্থভাবনাৎ। 

পদার্থীভাবনানাম্ী ষন্ঠী সঞ্জায়তে গতিঃ ॥ ১৪ এ ॥ 

প্রঃ । সপ্তম ভূমিক! তৃধ্যগা কাহার নাম ? 
উঃ। ভূমি ষট্ুকচিরাভ্যাসান্ডেদস্তান্থপলভ্ততঃ | 

যৎস্বভাবৈকনিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয় তুর্ধ্যগা গতিঃ ॥ ১৫ এঁ॥ 
্তাতা জ্ঞান জ্ঞেয় ভাব ও অভাব (৪, ৫ ও ৬ ভূমিকা!) প্রতীতি হই- 

তেছে না এইরূপ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযু্তি অবস্থাত্রয় নির্ঘুক্ত যে তৃরধ্য পদ তথায় 
মনের উত্থান রহিত যে স্থিতি তাহার নাম তৃর্ধ্গা । ইহাই সপ্তম ভূমিকা । 

প্রঃ। জ্ঞানের এই ৭ ভূমিকা কোন্ কোন্ 

সাধন হইল ? 
উঃ। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভূমিকাতে তত্বজ্ঞানের সাধন পর্থ 

ভূমিকার তত্বজ্ঞান হইলে জীবনুক্তি ও বিদেহ মুক্তির সাধন। 

৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম ভূমিকাতে পরমানন্দ সাধন। 
এযা হি জীবন্ুক্রেষু তুর্য্যাবস্থেহ বিদ্যতে। 
বিদেহমুক্তিবিষযন্তধ্যাতীতমতঃপরম্ 

তুর্য্যগা গতি পর্য্যন্ত পারের । তাঁহার পর বিদেহমুক্তি। 



চতুর্দশ কলা । 
জীবম্মুক্তি শু হিেহ মুক্তি । 

প্রঃ। জীবন্মুক্তি কি? 
উঃ। দেহাদি প্রপঞ্চের প্রতীতির সহিত যে ব্রহ্ম স্বরূপে স্থিতি 

তাহারই নাম জীবনুক্তি। 

প্রঃ । জীবন্মুক্ত হইলেও প্রপঞ্চের প্রতীতি কিরূপ 

হয়? 
উঃ। আবরণ ও বিক্ষেপ এই ছুইটি অবিদ্যার শক্তি। তন্মধ্যে 

আবরণ শক্তির জ্ঞান হইলে অজ্ঞানের নাশ হয় । তজ্জন্ত জ্ঞানীর অন্ত জন্ম 

হয় না। পরন্ত প্রারন্ধের বলে দগ্ধ ধান্তের স্যান্স বিক্ষেপ শক্তি থাকিগ্জা 

যায়। এইজন্ত অবিদ্য। লেশ থাকে, দেই হেতু জীবনুক্তের প্রপঞ্চ 
প্রতীতি হয়। 

প্রঃ । জীবন্মুক্ত অবস্থায় প্রপঞ্জের প্রতীতি হয় 

কেন? 
উঃ। যেমন রজ্জু জ্ঞান হইলেও সর্প ভ্রাস্তির নিবৃত্তি হয় বটে কিন্ত 

কম্পাি থাকে অথবা ধেমন মরুভূমি জানিলেও মৃগ জল দৃষ্ট হয়, সেইরূপ 
তত্বজ্ঞানী জীবনুক্ত অবস্থ। প্রাপ্ত হইলেও বাধ প্রপঞ্চের প্রতীত্ি হয়। 

প্রঃ । বাধিত প্রপঞ্চ প্রতীতির অন্য দৃষ্টান্ত কি? 
উঃ। ভারত যুদ্ধে দ্রোণাচার্যেব্র মৃত্যুর পর অশ্বথামার সহিত যুদ্ধ 

হইয়াছিল। সেই দিন সত্যসঙ্কল্পল ভগবান শ্রীরুষ্ণ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন 
যে আজ যতক্ষণ গৃহে ফিরিয়া না আমি ততক্ষণ এই রথ এবং অশ্ব যেমন 
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অক্ষু্ থাকে । তার পরে অশ্বখাম! ব্রন্ধান্ত্র নিক্ষেপ করেন। তখন 

সেইক্ষণে অর্জুনের রথ এবং অশ্থ ভম্মীভূত হয়। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা- 
রূপ সারথির সন্কন্প বলে আবার সেই রথ ও অশ্ব যেমন ছিল সেইরূপ 

উৎপন্ন হুয়। সেইরূপ স্থুলদেহরূপ রথে পুণ্যপাপ রূপ ছুই চক্র, সত্বরজ- 
স্তম তিন গুণ রূপ ধ্বজ, পঞ্চপ্রাণ কূপ বন্ধন, দশ ইন্দ্রিয় অশ্ব, শুভ অণুভ 

শবাদি পঞ্চ বিষয় রূপ মার্গ, মনরূপ বল্লা, বুদ্ধিরূপ সারথি (শ্রীকৃষ্ণ ) 

প্রারন্ধ কন্ম তাহার সঙ্কর, অহঙ্কার বসিবার স্থান এবং আত্মরূপী রথী 
অজ্জুন। বৈরাগ্যাদি সাধনরূপ শ্ত্র। সেই রথে আরোহণ করিয়া 
অজ্জুন সৎসঙ্গ রূপ রণভূমিতে গিয়াছেন। সেখানে গুরুরূপ অশ্বখামা 

মহাবাক্য উপদেশরূপ ব্রঙ্গান্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। তখন জ্ঞানরূপ 

অগ্নি উদয় হইয়া সেইক্ষণেই দেহাঁদি প্রপঞ্চরূপ রথাদি বাধ করিল। 

কিন্ত শ্রীকৃষ্ণরূপ সারথি স্থানীয় বুদ্ধির প্রারন্ধ কর্মনরূপ সঙ্কল্প বলে দেহা- 

দির নাশ হইল না। কিন্তু পরেও দেহাপির প্রতীতি হইতে লাগিল। 

ইহাকে বাধিতানুবৃত্তি বলে। ইহাই বাধিত প্রপঞ্চের প্রতীতি সম্বন্ধে 
ৃষ্টান্ত। 

প্রঃ। বিদেহ মুক্তি কি? 
উঃ। প্রপঞ্চ প্রতীতি রহিত ব্রহ্গন্বরূপে ষে স্থিতি, অথবা প্রারব্ধ 

কর্মনাশের পর স্থুল-সুত্বশরীর অবয়বরূপ পরিণাম প্রাপ্ত অজ্ঞানের 
চৈতন্য বিষয়ে যে বিলয় তাহার নাম বিদেহ মুক্তি । 

প্রঃ। প্রারধ নাশ হইলে কাধ্য সহিত অজ্ঞান 
লেশের বিলয় কোন্ সাধন! ছ্বার। হইয়া থাকে ? 

উঃ। প্রারন্ধ কর্মের নাশ হইবার পরে মুচ্ছ্ণার অধিক বা ন্যুন 
অবস্থায় যদি ব্রহ্মাকার বৃত্তির অসম্ভব হয়, আর জ্ঞানীর কোন বিধিও 



১৬৬ বিচার-চন্দোদয় । 
ইনিিনএলি” সস সস তাস স্পস্ট এপ্স তাস পন জর এল 

না থাকে, তথাপি স্ুযুণ্তির স্তায় মুক্জ্াকালেও ব্রহ্মবিগ্ভার সংস্কার থাকে । 

উহাতে আরূঢ় চৈতন্তে কার্য সহিত অজ্ঞান লেশের নাশ হইয়! থাকে । 
যেমন কাঠ প্রজ্লিত অগ্রিতৃণাদি দাহ করিয়া! শেষে আপনিও দগ্ধ হর, 

সেইরূপ সংস্কার আরূঢ় চৈতন্য হইতে দৃশ্ত প্রপঞ্চজ্ঞান বিনষ্ট "হইয়া এ 
জ্ঞানের সংস্কারও বিনষ্ট হয়। শেষে অসঙ্গ, শুদ্ধ, সচ্চিদানন্দ, স্বংপ্রকাশ, 

আপনি আপন আধার, ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন । 

প্রঃ। জীবন্মুক্ত ও বিদেহ মুক্তের পার্থক্য কি ? 
উঃ। জীবনুক্ত প্রপঞ্চ প্রতীতি সহিত ব্রদ্ষে অবস্থিত, বিদেহমুক্ত 

প্রপঞ্চ প্রতীতি রহিত বর্ষে অবস্থিত। জীবনুক্তে অজ্ঞান লেশ থাকে, 

সেইজন্য রজ্জুতে সর্পন্রম ভাঙ্গিলেও যেমন কতক্ষণ পর্য্যস্ত ভয় ও কম্পাদি 
থাকে, সেইরূপ জ্ঞানলাভ হইলেও কতক দিন পর্ধ্যস্ত স্বপ্পমত এই দৃশ্ঠ 

প্রপঞ্চ থাকে । বিদেহ মুক্তিতে অজ্ঞান লেশও থাকে না। 

অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে প্রত্যেক জ্ঞানীই বোধরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। 

বশিষ্ঠদেব বাসের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়। রামকে বলিতেছেন, দেখ 
রাম! সন্মুথে এই যে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসকে দেখিতেছ, ইনি জীবন্ুক্ত। 

আমরা ইহাকে কল্পনায় সদেহের মত দেখিতেছি। কিন্তু ইনি দেহাভি- 
মান শৃন্ত বাহিরে মদেহ মত দেখাইলেও ভিতরে বিদেহ। সেই জন্য 
বলা যায়, দেহ থাকা না থাক! প্রভেদ্নের কারণ নহে; প্রভেদের কারণ, 

বোঁধ থাকা না থাকা । জলে ও তরঙ্গে প্রভেদ কি ? সেইরূপ মোক্ষ- 

লাভে দেহে অদেহে প্রভেদ কি? মোক্ষ একরূপ, বলিয়া জীবন্মুক্তির 

সহিত বিদেহ মুক্তির অল্পমাত্রও প্রভেদ নাই। বায়ু বাঘুই থাকে, প্রবাহিত 

হউক বা না হউক। 
ন মনাগপি ভেদোস্তি সদেহাদেহমুক্তয়োঃ 

সম্পন্দোপ্যথবা! স্পন্দো বাযুরেব যথাহনিলঃ । যোঃ রাঃ মুঃ1৪৫। 
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প্রঃ । জীবন্মুক্ত হইলে কি হয় ? 
উঃ। জীবনুক্তের লক্ষণ এই £__- 

(১) এই অসৎ দৃশ্তজগ্, দর্পণ প্রতিবিশ্বিত নগরের স্যান্র বোধ 

হয়। 
(২) সর্বদা জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া ব্যবহারেও কর্তৃতশূন্, জাগ্রতেও 

নুযুণ্তির স্তায় নির্বিকার । 
(৩) তাহার মুখপ্রভা সুখে দুঃখে সমান এবং তিনি যদৃচ্ছা লাভ 

সত্ষ্ট। 
(৪) তিনি আত্মাতে স্ুযুণ্তের ন্ায় থাকিয়া অবিদ্তা লেশ নাশের 

জন্য আত্মাতে জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়ের অধীন থাকিয়া কোন 

কিছুই করেন না, কোন কিছুই দেখেন না, সর্বপ্রকার বাসনাশৃন্ত । 
(৫) বাহিরে রাগঘ্েষাদির অভিনয় করেন ভিতরে তৎ-বর্জিত 

এবং চিদাকাশে অবস্থিত । 

(৬) ইহার “অহং* নাই এবং বুদ্ধি কর্তব্যাকর্তব্য, পাপপুণ্য 
কিছুতেই লিগু নহে। 

(৭) তিনি কাহারও উদ্বেগ জন্মান না, তীশাকেও কেহ উদ্িগ্ 

করিতে পারে না। 

(৮) সংসারে আস্থা নাই অনাস্থাও নাই; ইন্দ্রিয় থাকিলেও 
তাহার অনধীন চিত্ত থাকিয়া ও চিত্ত রহিতের ন্যায় । 

(৯) জীবনুক্ত-চিদাত্মার উন্মেষে ও অর্ধনিমেষে যথাক্রমে তিন 

লোকের নাশ ও উৎপত্তি হয়। 

(১০) বিষয়ব্যবহারে বিদ্তমান থাকিয়াও তিনি রাগ দ্বেষ, হর্ষ 

বিষাদ সর্ধ্ব বিষয়ে অবিচলিত, সর্বদ] স্ুশীতল শৃস্তিপূর্ণ, এবং সর্বপদার্থে 

আপনার পূর্ণতা সর্বদা অনুভব করেন। 



১০৮ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
শপ পিস সি স্এর স পর িস্উিপিসি পাস সলিল লস সি লস্ট সত পলো লস পি সি লা 

পবন চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিলে যেমন স্থিরভাব ধারণ করে, সেইর্নপ 

জীবনুক্তও দেহ পতন হইয়া গেলে বিদেহ মুক্ত হন। বিদেহ মুক্তের 
পুনরায় উদয় অন্ত নাই। তিনি ব্যক্তও নহেন, অব্যক্তও নহেন ) তিনি 

সর্বব্যাপী । 

আরও লক্ষণ বলিব শুন। জীবনুক্ত সূরধ্যরূপে উত্তাপ প্রদান করেন, 

বিষ্ুরূপে জগত্রয় রক্ষা করেন, রুদ্রব্ূপে সকলের সংহার করেন, গ্রজাপতি- 

রূপে আবার সকলের স্থষ্টি করেন। তিনি আকাশ হইয়া বাঁষুর উপরে 

বিচরণ করেন ; খধিত্ব, স্থরত্ব, অসুরত্ব বিধান করেন ; কুলপর্র্বত হিমালয়া- 

দির আকার ধরিয়া লোকপালদিগকে ধারণ করেন। তিনি ভূমি হইয়া! 
লোকমর্ধ্যাদ! রক্ষা করেন, তৃণগুল্স লতা হইয়া ফলাদি প্রদান করেন এবং 
তন্বার! প্রাণিগণের প্রাণধারণের কারণ হয়েন। তিনি জল ও অনলাকার 

ধারণ করিয়া, দ্রবত্থ ও উষ্ণত্ব বহন করেন এবং চন্দ্রম। হইয়া জ্যোৎস্গা বর্ষণ 

করেন। তিনি হুলাহল হইয়া মৃত্যু বিস্তার করেন, দিক্ হইয়া তেজঃ 

প্রকাশ করেন এবং তমঃ হইয়া অন্ধকার বিস্তার করেন। শুন্তভাবে তিনি 

ব্যোম (ফীক) পর্বতভাবে অবরোধ (নিরেট )। ইনিই অন্তঃকরণ 

প্রতিবিদ্িত চৈতন্ত দ্বারা জঙ্গম সৃষ্টি করেন। অনভিব্যক্ত চৈতন্য দ্বারা 

স্থাবর স্থষ্টি করেন। ইনিই সমুদ্র হইয়া তুরূপা রমণীর বলয়াক্কৃতি ভূষণ 

হইয়াছেন । ইনিই চিৎ বপু হইয়া এই বিস্তৃত বিশ্ব প্রকাশ করিতেছেন 

এবং স্বয়ং শান্ত নিধ্বিকার রূপে রহিয়াছেন। অধিক কি, ভূত ভবিষ্যৎ 
বর্তমান কালত্রয়ে অবস্থিত দৃষ্তমাত্রই তিনি। যোঃ বাঃ উতৎ ৯1৪-২০ | 

শ্রীকালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয়ের অনুবাদ । 

প্রঃ“। জীবন্মুক্ত হইঝ।র জন্য জ্ঞানপথ ভিন্ন কি 
অন্য পথ নাই ? 

উঃ। সকল পথের লক্ষ্যই জীবন্মুক্তি। 



বিচার-ন্দ্রোদয়। ১৩৯ 

প্রঃ। জীবন্মুক্তি জন্য ভক্তিপথের সাধনা কি ? 
উঃ। অনুরাগ ভিন্ন ভক্তিপথে কেহ যাইতে পারে না । যাহাদের 

অনুরাগ এখনও একে পড়ে নাই, তাহাদের উচিত একেই চিত্ত একাগ্র 
করিতে অভ্যাস করা । অভ্যাসের বিদ্ন বাহী তাহা! নিবারণ জন্য বস্তু 

বিচার করিয়া! দেখ! উচিত। এক উপাস্ত বস্তু সত্য. আর যাহা দেখিতেছি 

তাহা সেই উপান্তের উপর ইন্দ্রজাল মাত্র; এজন্য জগৎ মিথ্যা, সেই সত্য। 

স্থুরাপারীকে স্থরা কিছু নয়, স্থরায় তৃপ্তি নাই, প্রতিদিন এইরূপে স্ুরাদোষ 
দর্শন করাইলে, সুরাপান ত্যাগ হইতে পারে। বাস্তবিক জড় জগৎ 

মসৎ-_বিচার দ্বারা পুনঃ পুনঃ ইহার অভ্যামে চৈতন্তেই লক্ষ্য পড়ে । যে 

মন্দির দিয়াই চিন্মনীমুত্তি লক্ষ্য হউক না কেন, তাহাতে ক্ষতি নাই। 

চিন্যীমূত্তিতে অনুরাগ হইলে আরও কার্য্য আছে। বিষর সেবা! করিলে 

মানুষের নানাপ্রকার ব্যাধি ও বিকার জন্মে। তন্মধ্যে বাকা, চক্ষু ও কর্ণ- 

জনিত ব্যাধি প্রতীকার করা কঠিন। 

নানুষ বড়ই কথা কয়। প্রয়োজন নাই তথাপি কথা কহিয়া থাকে । 

প্রথমে অল্পে অল্নে এই কথাস্তরোতে অন্তর্দেবের দিকে ফিরাইতে হয়। 

কথা ত্াহারই সহিত কহিতে হয়। ভুলিয়া গেলে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা 

করিতে হয়, কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ ? এরূপ অভ্যাসে চিত্ত অন্তরুধী 

হইতে থাকে | যাহাকে ভালবাসা যায়, দূরে থাকিলে তাহার সহিত কতই 
কথা হয়, কিন্তু সম্মুখে দেখিলে জিজ্ঞাসার কিছুই থাকে না । সেইরূপ 

প্রতিনিয়ত কথা কহিতে কহিতে চিত্ত আরও উপরে উঠিতে থাকে। 

ভিতরে মানসপুজা করিতে করিতে বাহিরে যাহ! দেখা যায়, মনে হয় 
সেই এইরূপে সাজিয়াছে। তখন রাগ দ্বেষ কাহারও উপর হয় না। চিত্ত 

বাহিরে আসিলেও তৎক্ষণাৎ অস্তম্ঘী হয়। তাহার সহিত কথা, স্বাধ্যায 

দ্বারা তাহাকে সমস্ত শ্রবণ করান, অভ্যস্থ হই গেলে, অপর মানুষে 



১১৩ বিচার-চজ্রোদ | 
প্রানি পাকি তানিক অপ বড লস্ট লাসসিলী উপ অং 

সাধকের নিকট নানাপ্রকার কথা কহিলেও সাধক মনে মনে নিজের 

কথাই নিজের উপাস্তকে জানান ; কাজেই কোন্ট। ভাল কথা কোন্ট। মন্দ 
কথা, কোন্টি ভাল কাজ কোন্টি মন্দ কাজ, কোন্টি অন্থরাগের বিষয় 
কোন্টি বিরাগের বিষয় তাহার ধারণাই থাকে না। ভিতরের কার্ষ্যে 

তিনি দৃঢ়রূপে নিযুক্ত থাকেন বলিয়! মৃৎপিগু, পাবাণ, কাঞ্চন, বিষ্ঠা, চন্দন 

কিছুই ভেদাভেদ দেখেন না। এই অবস্থাতে আপনা হইতে উপাস্ত- 
দেবের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়। যায়। এ ক্ষেত্রেও ছুই প্রকার জ্ঞানলাভ 

হয়। প্রথমে অন্তরে অন্তরে নিরম্তর কথা৷ ও মানসপূজা। তজ্জন্ত 

নিজের উপাস্ত যে জড় নহে, ইহ! অন্ুভূতি। তিনি চৈতন্য, দৃশ্ত জড়; 
এই বিচারে যিনি আছেন প্রপঞ্চের অন্তরালে তাহার অস্তিত্বে .লক্ষ্য 

পড়ে। প্রতি বস্তু, প্রতি কার্ধ্য, প্রতি নক্ষত্র, প্রতি বৃক্ষ সেই চিন্ময় উপান্য 
স্মরণ করাইয়া দেয়। গুরু ও শাস্ত্রের যে উপদেশ পরোক্ষ-জ্ঞানে গ্রহণ 

করিয়াছিল, সাধনায় তাহাই অনুভব হইতে থাকে । ক্রমে তত্বমন্তাদি 

বিচার আইসে। “সেই এই” হইয়া যার । সে বড়ই প্রেমময় তাহাকে 

চিনিলেই সে তাহার মত করিক্নাী লয়। ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। ইহারই 
নাম সর্বছূঃখ নিবৃত্তি বা পরমানন প্রার্থি। ইহাই জীবনুক্তি। 

৮ সি লাস্চিশ্ উল সপ সা শিলা সি লা লী সি লা 



পঞ্চদশ কলা। 
বেদান্ত প্রমেম্্র শর্শন | 

প্রঃ। মোক্ষের রূপকি? 
উঃ। কাধ্য সহিত অজ্ঞানরূপ অনর্থ বা বন্ধন নিবৃত্তি এবং পরমা- 

নন্দ রূপ ব্রন্গপ্রাপ্তিই মোক্ষের স্বব্ূপ। 

প্রঃ। সেই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন কি ? 
উঃ। ব্রহ্গ ও আত্মা এক, এই অপরোক্ষ জ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ 

সাধন। আবার অন্তপক্ষে শ্রীভগবান রামচন্দ্র কৌশল্যাকে যে ভক্তিযোগ 
উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রথমে সাত্বিক রাজসিক তামসিক ত্রিবিধা 

ভক্তির উল্লেখ করিয়া! বলিতেছেন__ 

মার্গান্ত্য়ো ময় প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তিসাধকাঃ | 
কন্ধমযোগে। জ্ঞানযোগে। ভক্তিযোগশ্চ শাশ্বতঃ ॥ ৫৯ 

ভক্তির্ববিভিদ্ভতে মাতস্ত্রিবিধা গুণভেদতঃ | 

স্বভাবে যস্ত যন্তেন তশ্ত ভক্তিবিভিগ্কতে ॥ ৬০ 

যস্ত হিংসাং সমুদ্ধিশ্ত দম্ভং মাৎসর্ধ্যমেব বা। 

ভেদদৃষ্টিশ্চ সংরস্তী ভক্ত মে তামসঃ স্থৃতঃ ॥ ৬১ 
ফলাভিসন্ধির্ভোগার্থ ধনকামো যশস্তথা | 

অর্চাদৌ ভেদবুদ্ধা! মাং পুজয়েৎ স তু রাজসঃ ॥ ৬২ 
পর্থিন্র্পিতিং ষস্ত কম্মনিহ্্রণায় বা।. | 

কর্তব্যমিতি ব৷ কুর্য্যাপ্ডেদবুদ্ধা স স্বাত্বিকঃ ॥ ৬৩ 
মদ্গুণশ্রবণাদেব মযাযনস্তগুণালয়ে । 

অবিচ্ছিত্তা মনোবৃত্তির্যথা গঙ্গা ু নোহমুধো৷ ॥ ৬৪ 



১১২ বিচার-চন্ত্রোদয় । 
শশা পিপল সিটি জানি লি লাজ পিসি পতি প রি এ 5. কি সপ ২ শি সিল জ্থ পাদ লীলা সিটি সি সসিলিসটিত লী 

তদেব ভক্তিযোগন্ত লক্ষণং নিগুণশ্ত হি। 

অহৈতুক্যব্যবহিতা৷ যা ভক্তির্ায়ি জায়তে ॥ ৬৫ 
সা মে সালোক্য সামীপ্য সার্টি সাধুজ্যমেব বা। 

দ্দাত্যপি ন গৃহুস্তি ভক্তা মৎসেবনং বিনা ॥ ৬৬ 

স এবাত্যন্তিকো বোগে। ভক্তিমার্গন্ত ভামিনি । 

_ মভাবং প্রাপ্ধয়ান্তেন অতিক্রম্য গুণত্রয়ম্ ॥ ৬৭ 

মহত কামহীনেন ব্বধন্মীচরণেন চ। 

কর্মযোগেন শস্তেন বজ্জিতেন বিহিংসনম্ ॥ ৬৮ 

মদ্দর্শনস্তরতিমহাপুজাভিঃ স্বৃতিবন্দনৈঃ । 

ভৃতেষু মন্তাবনয়! সঙ্গেনাসত্যবর্জনৈঃ ॥ ৬৯ 

বহুমানেন মহতাং ছুঃখিনামনু কম্পয়া । 
স্বসমানেষু মৈত্র চ বমাদীনাং নিষেবয়া ॥ ৭০ 
বেদান্তবাঁক্যশ্রবণান্মম নামান্ুকীর্ভনাৎ। 

সৎসঙ্গেনার্জবেনৈব হাহমঃ পরিবর্জনাৎ ॥ ৭১ 

কাজ্মর! মম ধর্ন্ত পতিশুদ্ধ্যান্তরো জনঃ। 

মদগুণশ্রবণাদেব যাতি মামগ্রীসা জনঃ ॥ ৭২ 

যথা বায়ুবশাৎ গন্ধ: স্বাশ্রয়াদ্দ্রাণমাবিশেৎ। 

যোগাভ্যাসরতং চিত্তমেবমাত্মানমাবিশেৎ ॥ ৭৩ 

সর্বেষু প্রাণিজাতেষু হাহমাত্ম! ব্যবস্থিতঃ। 
তমজ্ঞাত্বা বিমুঢ়াজ্মা! কুরুতে কেবলং বহিঃ ॥:৭৪” 

ক্রিয়োৎপন্নৈন্নৈকভেদৈ দরব্যৈ মে নান্ব তোষণম্। . 
ভূতাবমানিনা্চায়ামর্চিতোহহং ন পুজিতঃ ॥:৭৫ 
তাবন্সমচ্চয়েদেবং প্রতিমাদৌ স্বকন্দভিঃ | ূ 

বাবৎ সর্বেষু ভৃতেযু.স্থিতং চাঝ্ুনি ন স্মরেৎ ॥ ৭৬. 
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যস্ত ভেদং  প্রকুরুতে স্ব বাত্বনশচ পরস্ত চ 

ভিননদৃষ্টে্ডরং মৃত্যান্তস্ত কৃর্য্যাক্স সংশয়ঃ ॥ ৭৭ 

মামতঃ স ৬ পরিচ্ছিন্নেষু সংস্থিতম্ 

একং জ্ঞানেন মানেন মৈত্রাচার্জেদভিন্নধীঃ ॥ ৭৮ 

চেতসৈবানিশং সর্বভূতানি প্রণমেৎ স্থুবীঃ 
জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেণ সংস্থিতম্ ॥ ৭৯ 
তম্মাৎ কদাচিন্নেক্ষেত ভেদমীশ্বরজীবয়োঃ 

ভক্তিযোগে। জ্ঞানযোগো ময় মাতরুদীরিতঃ ॥ ৮০ 

অঃ রাঁঃ উত্তরকাণ্ড ৭ম অধ্যায় 

প্রঃ। মোক্ষের অবান্তর সাধন কি £? 
উ5। নিষ্ষাম কন্ম এবং উপাসনাদি অনেক প্রকার অবান্তর সাধন 

মাছে । | 

প্রঃ। জ্ঞানের বিষয় কি ? 
উঃ। আত্ম! ও ব্রন্মের একতাই জ্ঞানের বিষয় । 

প্রঃ। আত্মার স্বরূপ কি ? 
উঃ। দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি অজ্ঞান এবং শূন্য হইতে ভিন্ন 

কর্তা অভোক্ত। অসঙ্গ ব্যাপক চেতন ইহাই আত্মার স্বরূপ । 

| ব্রন্ষের স্বরূপ কি ? 
উঃ। নিশ্রপঞ্চ অসঙ্গ পরিপূর্ণ চৈতন্ত ইহাই বন্ধের স্বরূপ । 
প্রঃ। ব্রহ্ম ও আত্মার একতা কিরূপ £ 
উঃ। সচ্চিদানন্দ শ্ব্ধ্যবূপ সদা বিদ্যমান্ ব্রহ্ম ও আত্মার একতা! । 

প্রঃ| জ্ঞানের স্বরূপ কি ? 
উঃ। জীব্রদ্মের অভেদত্ব নিশ্চয়ই জ্ঞানের স্বরূপ । 

৮ 



১১৪ বিচার-চন্দ্রোদর । 

প্রঃ। জ্ঞানের সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ 'সমীপ) সাধন কি ? 
উঃ। ব্রহ্ষনিষ্ঠ গুরুমুখে মহাবাঁক্যের অর্থ শ্রবণই জ্ঞানের সাক্ষাৎ 

অন্তরঙ্গ সাধন। 

লি ৭ পিসি ও আপনি ডি জর এ পাত শী ৯ লা 

প্রঃ । পরম্পর। দ্বার জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন কোন্ 

কোন্ কাধ্য দ্বারা হয় ? 

উঃ। বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্সম্পন্তি (শম দম উপরতি তিতিক্ষা 

শন্ধা, সমাধান মুমুক্ষুত৷ )) “তৎ* পদ্দ এবং "ত্বংত পদের অর্থ শোধন, 

শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন এই অষ্ট পরম্পরা! দ্বার। জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন 

হয়। 

প্রঃ। জ্ঞানের বহিরঙ্গ (দুর) সাধন কি? 
উঃ। নিক্ষাম কন্ধব এবং নিষ্ষাম উপাসনাদি জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন। 

প্রঃ1 সব মিলিয়া জ্ঞানের কত প্রকার সাধন 

আছে ? | 
উঃ। জ্ঞানের সব মিলিয়া সাধন একাদশ বা তদপেক্ষা কিছু 

অধিক । 



তম্পম্ল আগ 1 
নব্বপ্রকার উপাসনা । 

২ ৪৭ কুলস্ছব্ত ক্ষিনিগা ঘা দেবনা স্থোয়গা 
ক তি রঃ দি এ 2 নিধি৭: প হা হা! 'ভবি পাস্ছাতা: 

282 ঠাক পরা! শান্তি প্রবচ্ছন্থ ঠা. 
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শেষ ধণ্-_নিগড৭, বিশ্বরূপ, আত্মা ও 
অবতার সম্বন্ধে স্তবাদি 

৩ াম্শজ্মা। £ 

স্তবাদির প্রস্তাবনায়-_-সার্বজনীন ধর্ম । 

সকল জাতির সকল প্রকার নরনারীর সম্বন্ধে বল! যায় মনকে 

বিষয়ের দিক হইতে ঘুরাইয়া ক্রম অনুসারে আত্মপুরুষে সংলগ্ন করাই 

জীবের সার্বজনীন ধর্মের লক্ষ্য। “চিত্ত নাম নদী উভয়তো বাহিনী 

বন্ছতি কল্যাণায় বহতি পাপ্যায় চ।” মন নদী বা চিত্ত নামক নদী 

কল্যাণ পথ ও পাপ পথ এই উভয় পথে প্রবাহিত হয়। মন উর্ধামুখে 
চলিয়া চলিয়া খন পরমশীস্ত আত্মদ্দেবকে স্পর্শ করে, তথন ইহার 

স্নন আর থাকে না। ইহার নাম মনোনাঁশ। ইহাই ব্রাহ্ীস্থিতি। 
ইহাই সর্বছূঃখ নিবৃতিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি। 

সহ্কল্প শৃন্ত, কামনা শূন্ত হইয়! অবস্থান করাই মুক্তি। কিত্তু সন্কল্প 

ও কামন! একবারে ছাড়। যার না। সেইজন্ত প্রথম প্রথম শুভ-সন্কল্প 

করিতে হয়, গুভ-কামনা করিতে হয়। ব্যবহারিক জগতে শ্রীভগবানকে 

স্মরণে রাখিয়৷ তাহার নাম করিতে করিতে জীব সেবা, দেশ সেবা এবং 

একান্তে নিত্যক্রিয়ায় মানন পুজ। প্রভৃতি ব্যাপারে শ্রীভগবানের সঙ্গে থাক! 
ইহা কামনা! হইলেও শুভ-কামনা । এই সমস্ত নি্ধাম কর্ম । কারণ শ্রুতি 

বলেন, “কন্জালী নিষ্যযক্জালী বা” । নিষ্ষাম কর্ম দ্বারী সমকালে 



২ বিচার-চন্দ্রোদয় 

জগচ্চক্র পরিচালন এবং সর্বছঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্ধ প্রাপ্তি হইবেই। 
নিফাম কর ও যোগ দ্বারা চিত্তশ্দ্ধি ও চিত্তের একাগ্রতারূপ ভক্তিযোগ 
আসিবেই। তক্তির পরে জ্ঞান এবং জ্ঞানেই মুক্তি ইহাই সাধনার 
ক্রম । ৰ 

আমরা প্রথমে সংক্ষেপে সার্বজনীন ধর্মের সাধনাটি দেখাইতেছি। 
সাধনায় বসিয়া সর্ব্বাণ্থে মনের সন্ধান লও |. লইয়া মনকে একদিকে 

দেখাও পরম শান্ত পরম পদের সুখের ছবি, শুনাও “কী গন 

ঘহলল্গীলন্ অভ্িন্ইনা আঘিনিক্ৰিলিঈতৃ:” অন্ত দিকে ইহাকে 
শুনাও জগতের ছুঃখের হাহাকারধবনি, দেখাও বাখিত জীবপুঞ্জের 

মন্্রভেদী হাহাকার জড়িত মন্ত্র বিদারক করণ দৃশ্ত । শেষ দৃশ্ে, জীবের 

ছুঃংখ ভাবনায়, দেশে দেশের ব্যথ! ভাবনায় মম ব্যথিত হইবে। ব্যথিত 

হইয়াও ইহা হতাশ হইবে না। স্থথের ছবি যে দেখে, শত দুঃখে 
পড়িলেও সে কখন হতাশ হইতে পারে না। যে ভালবাসে দে 

আপন প্রিয়্কে ত্যাগ করিয়া কিছুতেই মরিতে পারে না । সে আশামব 
আশায় বুক বাঁধিয়া ধীরে ধীরে মরিয়াও মরে না । সাধনা সে কিছুতেই 
ছাড়িতে পারে না। তাহার প্রিয় তাহাকে মরিতে দেয় না। নানা- 
ভাবে তাহার কর্মোস্ভম বাড়াইয়! দেক্, কর্মোগ্চম করিতে করিতে সে বল 
পায়। বল পাইয়া তাহার মন কর্মোন্তমে ভরিয়া যার়। সে আপনি 
চলে স্থখের পথে, আবার ষে তাহার সঙ্গে যাইতে চায়, তাহাকেও সুখের 
পথে টানি লয়। সকলকে সঙ্গে লইতেও সে ভার বোধ করে না। 

সাধনার সার কথা ইহাই। 

তাই বলি মনকে একদিকে তোমার বাঞ্ছিতের রূপ দেখাইয়! ুন্ধ 
কর, অন্যদিকে জগতের হাহাকার গুনাইয়৷ তৎপ্রতিকার জন্ত ভগবচ্চরণী- 

শ্রিত এই মনকে শুভ কর্মে ভরিত কর, বড় শুভ হইবে। 
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রূপটি হইতেছে অবলম্বনের বস্ত। সকল প্রকার উপাসনায় এই 

জন্য রূপ থাকা আবশ্তক। আর রূপের দঙ্গে গুণ, কর্ম ও স্বরূপ 
জড়িত। 

রূপের অন্তরের অন্তস্তলে স্বরূপ থাঁকিবেই। আঁবাঁর বূপের কোলে 
কোলে আছে গুণ, আর গুণের পাঁশে পাশে আছে কর্মম। রর 

মনকে রূপ দেখাও যাহা ভালবাস তারই রূপ দেখাও । দেশ ভাল- 

বাদ দেশের রূপই দেখাও । তবেই মন ধ্যান করিতে পারিবে। ব্বপ, 

স্বরূপ, গুণ ও কন্ধন এই গুলিতে হৃদয় ভরিয়া ফেল, হইবে ধ্যান; সবগুলি 
অভ্যাস কর হইবে পূর্ণধ্যান। এই ধ্যানে থেলিতে খেলিতে খেলিবে না) 

হাসিতে হাসিতে হাসি ভুলিয়৷ কোলে উঠিয়া করিবে স্থিতি লাভ। তখন 
সব আয়ত্ব করিয়া! যাহা করার তাই করিয়াও করিবে না। 

সংগৃহীত স্তবাবলী এরূপভাবৈ সাজান হইল, যাহাতে মন প্রতিদিন 
বিষয় বিরাগী হইয়৷ ভগবদনুরাগী হয়, অনুরাগী হইয়া যাহাতে রূপ, স্বরূপ, 
গুণ ও কর্ম দ্বারা ধ্যানে পৌছিতে পারে। 

গুণ ও কর্মের ভিতরে থাকিয়্াও তুমি ধ্যানের পূর্ণাবস্থা লাভ করিতে 
পারিবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি ম্বরূপটি ন! জানিতে চেষ্টা কর। তাই 
্রীলোক ও পুরুষের প্রধান উপাসনা যে গায়ত্রী তাহাতে ৭বিদ্নহে” 
“বীমহি” ও প্প্রচোদয়াৎ” ইহা! সর্বত্রই পাওয়া ষায়। যাহাকে না জানা 

যায়, তাহার ধ্যান হয় না। আর ধ্যানটি ঠিক না হইলে বুঝা যায় না 
তিনিই সকল ব্যাপারের প্রেরক কিরূপে। যখন স্বরূপ, রূপ, গুণ ও 
কম্ম চিন্তায় পূর্ণ ধ্যান আসিবে, তখন “তোমার কর্ন তুমি কর” হইয়া 
যাইবে; আর বলিতেও পারা যাইবে “লোকে বলে করি আমি*। 

স্বরূপের ভাবনা না করিতে পারিলেই দলাদলি। ম্বরূপ জান! হয় 
না বলিয়াই সাম্প্রদাফিকত।। যে যাহার উপাসন। কেন না করুক শ্বরূপে 
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দৃষ্টি পড়িলেই বুঝা যায় যে এক ঈশ্বরই মানুষের উপন্তে। নাম, রূপ 
ভিন্ন হইলেও তিনি একই । স্বরূপ ভাবনায় সেই একেই স্থিতিলাভ হয়। 
তখন সকল অবস্থায় থাকিন্বাও স্বরূপের বিচ্যুতি কখন হয় না। ইহাই 

জীবনুক্তি। 
পূর্ণ ঈশ্বর চিন্তার অঙ্গ চারিটি। 
(১) জগৎ খন নাই তখন তিনি আপনি আপনি নিগুণ বা 

গুণাতীত। 

(২) জগৎ যখন হয় তখন তিনি সমস্ত ব্যাপিয়! বিশ্বরূপ, অন্তর্ধ্যামী, 

ভগবান্, পরমেশ্বর | 
(৩) সমষ্টিভাবে যিনি সর্বেশ্বর তিনিই প্রতি সৃষ্ট বস্তুর ভিতরে 

থাকিয়। আত্ম । 

(৪) যখন জগতের বিপর্যয় ঘটে, যখন যখন ধর্মের গ্লানী ও 

অধর্ম্বের অত্যুর্থান হয়, তখন সেই আত্মদেব স্ব স্বরূপে থাঁকিয়াও বিশ্ব 
রূপে ভাসিয়াও অবতার রূপে আসিয়া উদিত হয়েন। তাই বলা হয় 

জগৎ ফাহার উপাসনা করে, তিনি সমকালে নিগুণ, সগুণ, আত্মা ও 

অবতার । 

ইহার একটিও যদি অবজ্ঞা কর, তুমি সাশ্প্রদায়িক গণ্ভীর মধ্যে 

পড়িয়াছ নিশ্চয় । বিদ্বেষ বুদ্ধি ত্যাগ করিয্না সরল হও। সরল হইয় 
ভাবনা! কর, তিনি সমকালে নিগুণ, সগুণ, আত্মা ও অরতার কিরূপে? 

ইহা কর দেখিবে তোমার সমস্ত সাম্প্রদায়িক ভাব দূর হইয়া যাইবে) 
তুমি শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ দেখিবে ন1) তুমি যথার্থ শাস্ত্র শ্রদ্ধা করিতে 

পারিবে আর সমগ্র মানবজাতি তোমার ভালবাসার বৃস্ত হইয়া! যাইবে; 
তুমি নামের সঙ্গে দেবা! এবং সেবার সঙ্গে নাম করিতে করিতে প্ররুত 

ভাবে জীবে দয়া করিতে পারিবে । এবং যতদ্দিন কর্ম করা যাক্ধ, ততদিন 
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কর্ম করিয়া অস্তে--সর্বকর্ম্ম সন্যাস করিয়া সেই পরমব্যোমে, সেই পরম- 

পদে স্থিতিলাভ করিতে পারিবে । 

সার্ধজনীন ধর্মের যিনি সাধক তাহাকে সংক্ষেপতঃ নিম্নলিখিত কর্ম 

গুলি করিতে হইবে । 

(১) অসৎ যাহ। কিছু তাহাতে বৈরাগ্য অভ্যাস জন্য জগতের 

হাহাকার ভাবন! ) নিজের মৃত্যু চিন্তা । 

(২) সংযাহা তাহাতে অনুরাগ জন্ত আত্মার রূপ, গুণ, কর্ম ও 

স্বরূপ চিন্তা 

(৩) স্বরূপের চিন্তার আত্মাই যে নিগুণ, সগুণ ও অবতার ইহার 

পূর্ণ ধারণা । 

(৪) প্রতিদিনের সাধনায় (১) আমি তোমার (২) তুমি আমার 

(৩) তুমিই আমি বেশ করিয়া বুঝিয় যিনি যে ভূমিকায় আছেন, ব্যব- 

হারিক কর্ম জগতে তাহার অত্যাস। 

সার্বজনীন ধর্মের, সার্বজনীন সাধনার চতুর্থ অঙ্গের কথ! এক্ষণে 

কথঞ্চিং আলোচনা করা হইতেছে । 

প্রথমেই স্মরণ রাখা আবশ্তক বাহাদের চিত্ত দুর্বল তাহাদের 

চিত্তকে সবল করিতে হইবে। 

বাহুবলের ভিত্তি হইতেছে মনের বল। যিনি াত্বিক তীহারই 
মনের বল সর্বাপেক্ষা অধিক। সত্বগুণটি হইতেছে তাহা যাহা রজোগুণ 

ও তমোগুণকে পরাস্ত করিয়া উদয় হয়। সকলেই বুঝিতে পারেন, 

ধিনি রজন্তমকে ব! লয় বিক্ষেপকে নিরম্ত করিতে পারেন, তীহার অসাধ্য 

কন্থ কিছুই নাই। সমস্ত জাতি যখন রজন্তমকে অধঃকৃত করিবার জন্য 

তপস্ত। করেন, প্রতি বাক্িন্ফথন' দাধন। দ্বারা'নিঙ্গের ভিতরের লয় বিক্ষেপ 

কাটাইতে সক্ষম হয়েন, তখন সেই জাতি সকলের পৃক্ননীন্র হয়েন। 
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তবেই হইল চিত্তকে সবল করিবার জন্ত জাতির ও বাক্তির তপস্তা 

চাই। সত্বগুণ জাগাইবার জন্ত আবার শুদ্ধ আচার চাই ও শুদ্ধ আহারও 
চাই । মাংসাদি আহারে শরীর ষতটুকু বল লাভ করে, তদপেক্ষা প্রক্কত 

বলের ক্ষয় হয় অনেক বেণী কিন্তু আতপ, ছ্ঞ্ধ, ঘ্বৃতাদি সাত্বিক আহারে 

চিত্ত স্থায়ী বলে বলশালী হয়। সাত্বিক আহারের সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ হইতেছে 

চিত্তের বিচার ক্ষমতা। 

জগতের সর্ব অনিষ্ঠের মূল হইতেছে বিচার হীনতা । যে যেখানে 
যাহা কিছু অন্তায় করেঃ যে যেখানে যাহ! কিছু পাপ করিয়াছে, তাহা 

অবিচারেই হইয়াছে । ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারিলে, কোন পাপই 

হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ নরনারীকে যতগুলি শক্তি দিয়াছেন, 
তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তি হইতেছে এই বিচার শক্তি । যাহাতে এই বিচার 

শক্তি বদ্ধিত হয়, সেই সাধর্না কর ব্যক্তিগত উন্নতি ও জাতিগত উন্নতি 
উভয়ই লাভ করিতে পারিবে। ভিতরের অভ্যাস ব্যবহারিক কন্দে 

নিত্য প্রয়োগ করাই সাধনা । আমরা এখানে ঈশ্বর লাভের সাধনাই 

বলিতেছি। 

যিনি আমার মধ্যে আছেন, তীহাকেই অবলম্বন করিয়৷ তাহার পূর্ণতা 

অনুভব করিতে হইবে, ইহাই হইতেছে সার ধর্ম । 

আমার মধ্যে ধিনি আছেন তিনিই আত্মপুরুষ ; তিনিই আত্ম । 

আত্মাই চেতন। চৈতন্ত যখন শরীর গ্রহণ না করেন, তুখন তাহাকে 
ধরা যায় না। তখন তিনি নিগুণ। সৃষ্টি না থাকিলে স্থষ্টিকত্তীকে 

কেহই জানিতে পারে না) পাইতেও পারে না। দেহ না থাকিলে 

চৈতন্তকে উপলব্ধি করা যায় না। "একমাত্র সত্য কথা .এই যে চৈতন্ত 

দহ আশ্রয়ে খণ্ড মত বোধ হইলেও তিনি কখন খণ্ডিত হন না । আকাশ 

ঘটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘটাকাশ নাম ধরিলেও আকাশ কখন খণ্ডিত 
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সিসি সিল ভিসি সির সপ সলাি সী সপাস্লিপিস্িপিশিপপী লাস্ট সিসি সি পপ সী ক্রি 

হয় না। কাজেই দেহের মধ্যে যে ্ ৈতত্তকে তুমি জীব- চৈতত্ত বলিতেছ 
তাহা স্বরূপে সেই পূর্ণ চতন্তই । এই হেতু যে আত্মা জীব দেহে আসিয়া 

বদ্ধ জীব মত দেখা বাইতেছে দেই আত্মাই স্বরূপে নিগুণ, তটস্থে বিশ্বরূপ, 
এবং জগৎ বিপর্যয়ে অবতার । তবেই হইল তোমার উপান্ত যিনি তিনি 

চেতন, তিনি জড় নহেন) তিনি আম্মা, তিনি অনাম্তা নহেন। 

যাহা কিছু উপাসনা “তাহা আত্মারই উপাসনা । “শ্রুতিও বলেন 

ঘ যীংন্সলালল: দিত হ্বনাধ নুষান্ দিত হীন্ব্নীনি” 
বৃহ ১ অধায় ৪ ব্রাহ্মণ ৮ শ্লো। যেব্যক্তি আত্ম! ভিন্ন অন্তকে উপাসনা! 

করে, তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ট ব্যক্তির! বলিবেন তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হইবে । এই 

সত্যটুকু সর্বদা স্মরণ রাখা আবগ্তক। এই চৈতন্তটি কোন্ পদার্থ, দেহের 

মধ্যে ইনি কখন কিরূপ থাকেন, তৎপরে তাহারও বিচারও চাই। মায়ার 

যেমন ভিন অবস্থা, আমাদের মর্নেরও সেইরূপ তিন অবস্থা।। মায়ার অব্যক্ত 

অবস্থাটি কারণ শরীর, সঙ্কল্প অবস্থাটি সু শরীর এবং পরিদৃশ্তমান 

এই জগটি স্থুল শরীর । এই তিন শরীরে যে চৈতন্ত খেলা! করেন তিনি 
সগুণ ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট। জীবাত্মাও এইরূপে জাগ্রত স্বপ্ন ও 

নুযুপ্ততে খেলা করেন। আবার সাধন! দ্বারা ইনিই তুরীয় অবস্থা লাভ 
করিয়া আপনি আপনি ভাবে স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন। 

আমর! বলিতেছি আমাদের উপান্ত ধিনি তিনি চেতন। তিনি জড় 

নহেন। শিব, রাম, কৃষ্ণ, কালী, ছুর্গা--এই মুত্তিগুলি চৈতন্তেরই মু্তি। 
আবার চৈতন্তের যখন খণ্ড হয় না তখন আমার উপান্তের মুষ্তি 
যাহা তাহা,, অথণ্ড হুইয়াও খণ্ড মত প্রতীয়মান আত্মারই মৃত্তি। 

্কুষ্ণকে যদি আমার আত্মার মূর্তি না বলিতে পারি, তবে প্রীকুষ্ণকে 
ভালবাসা যার না। তবে এইখানে এই বলা যায় যে আমি, কি এক 
মোহে আচ্ছন্ন হইয়াই যেন আমাকে--আমার ভিতরে অনুভূত চৈতন্তকে 
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শক্ত চৈতন্ত হইতে পৃথক মনে করিয়াই কষ্ট পাই। বাষ্টি, আপ- 

নাকে সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবিয়াই পুনঃ পুনঃ জনন-মরণরূপ ছুঃখ 

পাইতেছে। এই ছুঃখ নিবৃত্ি জন্তই খণ্ড মত চৈতন্ত যিনি তাহাকে অখণ্ড 

কৃষ্ণ চৈতন্ত বা রাম চৈতন্য বা কালী চৈতন্তের উপাসনা করিতে হইবে। 

ইহারই ক্রম হইতেছে “আমি তোমার” “তুমি আমার” এবং “তুমিই 

আমি”। 

প্রতিদিনের সাধনায় ভূতশুদ্ধি করিয়া, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের পঁচিশ 

তত্ব পঞ্চভূতকে ভাবনাতেও ফিরাইয়া৷ দিতে অভ্যান করিলে যিনি 

অবশিষ্ট থাকেন তিনি জীব উপাধিধারী আত্ম! হইয়াও পুর্ণ আত্ম । 

সকল ভূতের সকল বস্ত ভূতদ্দিগকে দিয়! দ্দিতে পারিলেই আত্ম দর্শন 

হয়। যদিও আত্মদর্শন হয় তথাপি বহুকাল উপনেত্র ব্যবহারে 

নাসিকাতে £ুষেমন একটা দাগ *পড়ে-_-চসম খুলিয়া রাখিলেও বহুদিন 
পর্য্যন্ত ব্যবহার করা হইয়ছিল বলিয়! একটা দ্রাগ যেমন থাকে সেইরূপ 

সাধের কাজল স্বরূপ এই দেহ্ ধারণ কর! হুইপ্লাছিল বলিরা আত্মাতে 
যেন একট! সংস্কারের দাগ থাকে। তুমিই আমি এই পরোক্ষ 

জ্ঞান হইলে তবে এই দাগ মুছিয়া যাঁর়। ইহা লাভ করিবার জন্য 

প্রত্যহ আত্ম-নিবেদন করা চাই। সর্বদা ম্মরণ রাখা চাই আমি 

তোমার। কাজেই আমার ইচ্ছায় আর কিছুই যেন করিতে পার! 

যায় না। যাহা কিছু ইচ্ছা! জাগে তাহা ধরিয়া বলিতে হুয়--এই ইচ্ছামত 

কার্ধ্য কি করিব? এইরূপে প্রতি ভাবন৷, প্রতি বাক্য এবং প্রতি কার্ধ্য 

যখন তাহাকে জানাইয়। করিবার অভ্যান পাক1 হইয়া! যায় তখন “আমি 

তোমার” সাধন! পুর্ণ হয়। "আমি তোমার” এই সাধন! ব্যুব্হারিক জগতে 

প্রয়োগ করিতে করিতে যখন প্রতি বিপদে, প্রতি হঃখে, তোমার আগমন 

বুঝিতে পারা যাক্স, যখন বিপদ্দে পড়িম্বা ডাকিলেই তুমি আসিয়া চক্ষের 
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জল মুছাইয়া দাও, ডাকিলেই যখন তুমি না আসিয়৷ থাঁকিতে পার ন! 
তখন “তুমি 'আমার* হৃও। “আমি তোমার” এই সাধনা না করিয়া “তুমি 

আমার” সাধনা করিতে গেলে ব্যভিচার হইবেই। *আমি তোমার” 

এই সাধন! করিতে করিতে যখন আমার অনাদিসঞ্চিত কর্ম-সংস্কার 

তোমার চরণে অপিত হইতে থাকে ) “আমি তোমার” সাধনা করিতে 

করিতে যখন আমার দৌষগুলি দূর হয় আর তোমার গুণরাশি আমাতে 

উদ্দিত হইতে থাকে তখন তুমি আমাকে পাপশূন্ত করিয়া তোমার করিয়া 
লও। তাই আমার বিপদে তুমি স্থির থাকিতে পার না। তোমার 
ভূৃত্যকে, তোমার দাসানুদাসকে, তোমার ভক্তকে তুমি সর্বদা রক্ষা কর; 

তোমার আদরে, তোমার স্নেহে সে তোমার হইয়া তখন তোমার উপর 

মান অভিমান সবই করিতে পারে। এই ভাবে ভাব পুষ্টি লাভ করিয় 

যখন তুমি আমার সাধনা পূর্ণকর তখন' ঘটাকাশই মহাকাশে এক হইয়া 
যায় এবং তুমিই আমি হইয়! যায়। 

এখন আমারা ক্রম অনুসারে অতি সংক্ষেপে এই সাধনার অংশগুলি 

এখানে বলিয়৷ উপসংহার করিতেছি । 

(১) ব্রি্শাদ্স্মোগ-নিজের ও মানবজাতির অবস্থা 

পর্যালোচনা কর, নিজের ও মানবজাতির কর্তব্যের দিকে লক্ষ্য কর); 

বিষাদ আসিবেই। 

(২) তভীত্র পুক্রভম্বার্থ বিষাদের প্রতিকার আছে; 
মানুষ যতই ছুরাচার হউক, যতই শয়তান হউক প্রকৃত পথে চলিবার 

অধিকার সকলেরই আছে । আশা সকলেরই আছে। বিষাদ প্রতীকার 
জন্ট কার্য সকলেই করিতে পারে । যতদিন না৷ এই কার্য অভ্যন্ত হয়, 
ততদিন বিষাদকে যোগরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা করিতে 

হইবে, প্রতিদিন তাহার আলোচিনা করিলে কন্মোন্কম শিথিল হন্ন না। 
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তীব্র পুক্ুযার্থ সহ কর্ম করিলেই উন্নতি অনুভূত হইবে তাহাতে কর্ম 

কালেও হৃদয় সরস থাকিবে। 

(৩) পক্োক্ষতন্রানন--তোমার যাহা যাহা অভাব, তোমার 

উপান্ত বস্তুতে তৎ সমস্ত বিষয়ই পূর্ণভাঁবে রহিয়াছে। তুমি অনিত্য, তুমি 
অজ্ঞান, তুমি নিরানন্দময়--কোঁন নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ বস্তুই 

তোমার আদর্শ। সংসঙ্গে ও সৎশান্ত্রে এই সচ্চিদানন্বের পরোক্ষ জ্ঞান 
লাভ কর। 

(৪) গীতোক্ত পক্সসয মোগ। 

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত। সর্বানশেষতঃ 

মনসৈবেক্দিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্তৃতঃ। 

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ ধৃতিগৃহীতয়া 

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্ব! ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ 

এই পরম বোগ একবারে সকলে পারে না। তজ্জন্ত ইহার পূর্বের 
কাধ্য করিতে হইবে। গীতোক্ত ঘাদশ প্রকার কর্মের মধ্যে যাহার যেরূপ 

স্থবিধা হইবে, তিনি তান্বার! চিত্তশ্তদ্ধি অভ্যাস করিবেন। প্রাণাগান 

সমান রূপ কর্মটি সকলেই অভ্যাস করিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে নিফাম 

ভাবে অন্ত সমস্ত কর্ম করা চাই। ভগবত প্রীতির জন্য কর্ম করিলে 

কন্ধন নিফাম হয়। নিষাম কর্মে এবং প্রাণাপান সমান কর্্মে-চিত্ত অভ্যস্ত 

হইলেই চিত্তশুদ্ধি হইবে। চিত্তশুদ্ধির প্রথম অঙ্গ ইন্দ্রিয় জয়, দ্বিতীয় অঙ্গ 

রাগদ্েষ ক্ষ । প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয়, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ, জয় হইলেই এবং 

চিত্ত হইতে রাগদ্ধেষ দূর হইলেই একান্তে পরম যোগ সাধনার সময় 
আইসে। পরুন যোগ সাধন সময়ে সমকালে তর্বাভ্যাপ, মনোনাশ এবং 

সন্কল্প ত্যাগ অভ্যাস হইবে। | 
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(৫) পব্রম্ম্ভক্তি ম্মবোগ । 
যোগিনানপি সর্কেষাঁং মদগতেনাস্তরাআনা | 

শ্রদ্ধাবান ভজতে যে। মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥ 

এই ভক্তি সাধন কালে সচ্চিদানন্দরস অনুভূত হইতে থাকে৷ ইহাঁও 

স্থায়ী হয় না বলিয়! দ্বিতীয় প্রকার বিষাদ যোগ উপস্থিত হয়। জলি 
মন্তিফ পুরুষ যেমন জ্বাল! নিবারণ জন্য জলাশয়ের নিকটে ব্যাকুল ভইয়া 
গমন করে সাধক ও এই অবস্থায়, প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ ব্রহ্মবিৎ গুরুর 

নিকটে গ্রমন করেন। 

ভভ্ভ্রমস্যাছি আঅহাবাক্্য আাহন। ইহার উপদেশ 
শ্রবণ মাত্র সাধকের সর্ধ দুঃথ নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তি রূপ মোক্ষলাভ 

তন্ন । ইহাই জীবনুক্তি। [গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৪২ হইতে ৬২ 

শ্লোকে সমস্ত সাধনা আরও সুন্দরভাবে আছে। এই খণ্ডে সাধনা 
সার (১) দেখ ] 

আমর! সাধারণ পাঠকের জন্ত উপরোক্ত বিষয়গুলি স্ুস্প্টরূপে বিবৃভ 
করিতেছি । 

কালের পরিবর্তনে জগতের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু যাহা সত্য তাহা 

অপরিবর্তনীয়। মানব মন পরিবস্তিত হইলেও সত্য সনাতন ধর্মে 

পরিবর্তন নাই। এই কালে দেখিতে পাওয়! বায় জগতে বহু ধর্ম বন্থ 
নাতি বহু শাপন প্রণালী চলিতেছে । কিন্তু এই সমস্ত ধর্মই এক সনাতন 

ধর্মের শাখা প্রশাখা মাত্র। আমরা এখানে বিশদভাবে গীতোক্ত 

সার্ঘজনীন সনাতন ধর্ের স্বরূপ দেখাইতেছি। 

সমগ্র মানবজাতি, এসিয়া, যুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা যে দিকে 

বাহার পানে তাকাও একটা বিষাদ জগতকে আক্রমণ করিয়াছে । রাজ্য- 

পালন, সমাজ শাসন, পরিবার পালন কিছুই যেন শান্তি দিতে পারিতেছে 
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না | এক একটি মনুষ্য ধরিয়া সমগ্র মানবঙ্গাতি খুঁজি আইস_ - মনা, 
পরিবার, সমাজ, জাতি কেহই যেন জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিতে করিতে 

নিত্য বস্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে না। প্রাণে ক্লেশ অনুভূত হইতেছে, 

যাহা চারিদিকে দেখিতেছি তাহা! যেন চাই না, এই ব্যথা সকলেই ভোগ 

করিতেছে ; মুখে স্বীকার কর বা নাকর। জগতের এ র্লেশ চিরদিন 

ছিল বা চিরদিন থাকিবে এই বলির উড়াইয়! দিতে চেষ্টা কর, তোমার 

চেষ্টা বিফল হইবে। যে যে সময়ে এই ক্লেশ স্পষ্ট অনুভূত হয়, সেই সেই 

সময়েই ইহার প্রতীকার হয়। কোন বিষয়ের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত 
হইলেই সেই অভাব দুরীকরণার্থ উপায় পাওয়! ষায়। উপস্থিত সময়ের 

এই জগদৃব্যাগী বিষাদ এই কালের গুভ চিহ্ন। ইহাই জগতের সনাতন 
ধন্ম পুনঃ সংস্থাপনের প্রকৃত কাল। অচিরেই এই সনাতন ধর্ম জগতে 

প্রচারিত হইবে। কে আসিয়। এই ধর্ম প্রচার করিবেন আমর এখানে 

তাহার উল্লেখ করিব না । এখানে যাহা বলা হইতেছে তাহা! ভবিষ্যতের 

আভাস অথবা পুরাতনের নুতন আলোচনা । 

যে ধর্ম সমগ্র মানব জাতিকে পবিত্র করিবে, যে ধর্ম মানবের নিঃ- 

শ্রেয় এবং জগতের অভ্যুদয়ের হেতু, যে ধর্ম কালে কালে মলিন হুইয়া 

যায়, আবার কালে উজ্জল হইয়া সংস্থাপিত হয়, আমর! সংক্ষেপতঃ সেই 

সার ধর্মটি, প্রথম অবয়ব হইতে শেষ পর্যস্ত উল্লেখ করিয়া রাখিব । 

সনাতন ধর্মের প্রথম অঙ্গ বিষাদ যোগ, শেষ ফল সর্ঘদুঃখ নিবৃতি 
এবং পরমাননদ প্রান্তিকূপ মোক্ষ যোগ । প্রথমেই বিষাদকে যোগ স্বরূপে 
অভ্যাস করিতে হইবে। তুমি হিন্দু হও বা অহিন্দু হও, রাজপুত্র হও 

বা ভিথারী হয়, অল্পবয়স্ক হও বা অধিকবয়স্ক হও, বীরপুরুষু হও বা ছর্বল 

হয়, বিদ্বান হও বা মূর্খ হও, স্ত্রীলোক হও বা শৃদ্র হও, সংসারী হও ব! 

সগ্যাসী হও সর্বছূঃথ নিবৃতি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি রূপ একমাত্র জীবিতো- 
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দস সম্পাদনের জন্য সর্বাগ্রে তোমাকে বিষাদ যোগ অভ্যাস করিতে 

হইবে। বিষাদ দেহেতেই অনুভূত হয়। এই বিষাদের মূল দেহ। 

দেহের মূল কর্মা। শরীরে কর্মভোগ হয়, আবার কর্ম হইতে এই শরীর 
উৎপন্ন হয়। এই দেহ ধারণের পুর্বে যে সমস্ত কর্ম সংস্কাররূপে 
জীবাত্মায় মিশিয়৷ থাকে, সেই কন্মই জীবকে এই জগতে পুনঃ পুনঃ 

আনয়ন করে। সাধারণ লোকে যাহাকে দৈব বলে, সাধারণ লোকে 

যাহাকে বলে অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা কে খণ্ডন করিবে, সাধারণ লোকে 

যাহাকে বিধিলিপি বলে, যাহার দোহাই (দিয়া বলে যখন সময় হইবে তখন 

হইবে, এই দৈব, অনুষ্ট, বিধিলিপি, স্ুুসময় কুসময় আর কিছুই নহে, 

পূর্বক্ৃত ফলদানোম্ুখ বা ফলদায়ী কর্ম মাত্র। উপস্থিত সময়ে মনের 

গতি পর্যবেক্ষণ কর, স্বপ্রাবস্থার ব্যবহার ম্মরণ কর দেখিবে, তোমার 

মধ্যে নান! প্রকারের সঙ্কল্প বিকল্প নিরন্তর উঠিতেছে, লয় হইতেছে। 
চা সন্কল্প রাশির কতকগুলি পূর্বব কর্ম সংস্কার, কতকগুলি উপস্থিত 

সংস্কার মাত্র। কোন সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা কর, 

ই পৃর্বকৃত কর্ম তোমায় বাধা দিবে। যাহা তোমার কর্তবা তাহাই 

পুরুষকার সহকারে সম্পাদন করিতে চেষ্টা কর, তুমি তোমার ছূর্বলত। 
দেখিয়া কাতর হইয়া পড়িবে। ইহাই বিষাদ। যেরূপেই হউক যখন 

এই বিষাদ জাগিয়া উঠে, যখন পূর্বাপর বিচার তোমাকে কাতর করিয়া 
হলে, তখন বিষাদ যোগ আরম্ত হইয়াছে জানিও। বিষাদের পরে একটা 
অবসাদ আইসে, তাহার পরেই ক্ষণিক একটু শাস্তিও দেখা দেয়। 

তুমি সেই ক্ষণিক সুখে মুগ্ধ না হইয়া ভালরূপে কর্ম চিত্ত! কর, 
ভালপধূপে বিষাদ আনয়ন কর, যখন দেখিবে পূর্বাপর বিচারে তোমার 
কাতিরতা, তোমার বিষাদ ঘনীভূত হইতেছে, যখন দ্েেখিবে, বিষাদ যোগে 

তোমার অঙ্গ অবণন্ন হইতেছে, মুখ গুফ হইতেছে, শরীর কম্পিত হই- 
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তেছে, গাত্র রোমাঞ্চিত হইতেছে, চন দ্ধ হইতেছে, যখন ন দেখিবে তুমি 

কিছুতেই স্থির হইতে পাঁরিতেছ না, মন ঘুণিত হইতেছে, কর্ম করিবার 
অঙ্গ হস্ত হইতে খনিয়া পড়িতেছে, তখন জানিও এই তীব্র জালার উপ- 

শমের সময় আসিয়াছে । বিষাদ যোগ সিদ্ধি হইরাছে। অন্ত কেহ 

তোমার বিষাদ দূর করিতে আসিতেছে । 
এক রাজপুত্র এখনও ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই। শরীর সবল রোগ- 

শন্য, রূপ মনোভিরাম, সম্পত্তি সসাগর! ধরণী লইয়া, বিষ্ভাশিক্ষা! সম্পূর্ণ 

হইয়াছে, অস্ত্র শিক্ষা শেষ হইয়াছে, বিদ্ধার অপরোক্ষান্থুভূতি জন্ত বু দেশ 

বন্ছরাজ্য, বহু পুণ্যভূমি, বহু তীর্থ দর্শন হইয়াছে, বহু প্রকার মন্ু্ু-_পপ্ডিত 

মূর্খ, সুখী দুঃখী, ধনী দরিদ্র, রোগী নিরোগী, স্ত্রীলোক বালক, স্রূপ 

কুরূপ সমস্তই দেখা হইরাছে-_-এই রাজপুত্র স্তসা বিষাদগ্রস্ত হইলেন। 

মানবজাতির হাহাকার চিত্ত ব্যাকুল করির! তুলিল। প্রতি মানবের 

অভাব দেখিয়া, প্রতি নরনারীর অভাব বুঝিয়া, মৃত্যুর নির্দয় ক্রীড়া 

দেখিয়া, জগতের নিত্য হাহাকার শুনিরা, বিষাদ আসিল। রাজপুত্র 
কিছুতেই স্থুখ পাইলেন না। বিষাদ গ্রস্তের বাক্যালাপ কোথা ? রাজ- 

পুর একান্তে বিষাদ যোগ অভ্যাস করিতে লাঁগিলেন। কোন কম্মই 

ভাঁল লাগে না, আহারে রুচি হয় না, নিদ্রা কখন হয়, কখন হয় না, 

কোন কিছুই দেখিতে সাধ নাই, কাহারও সহিত আমোদ আহ্লাদে রুচি 
নাই, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম কথন হয় কখন হয় না, সর্বদা-নির্জনে থাকেন, 

সর্ববদ। চিত্ত করেন কোথা হইতে এই শোক জগৎকে আক্রমণ করিল, 

কিরূপে ইহার শাস্তি হয় ; কেন মনুষ্যের এই ছঃখ ; জগতের কিছুই ত স্থায়ী 

হয় না, তথাপি অস্থায়ী বিষয়কে স্থায়ী করিতে মানুষ এ উন্মন্ত চেষ্টা কেন 

করে? পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হয় আবার প্রতারণ৷ জালে পড়ে ; কে 

এইবপ প্রতারণা করিতেছে, কে আমি, এই জগৎ কি, কোথা হইতে 
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এই সং সারার উতিত হইয়াছে, এত বিষাদ কোথা হইতে আসিয়াছে? 

কি করিলে সর্বদুঃথ নিবৃত্তি হয়? কি করিলে পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়? 

রাজপুত্র নিরস্তর এই চিন্তা করিতে লাগিলেন । সবল শরীর দুর্বল হইয়া 

"গল, স্তুরূপ কুরূপে পরিণত হইল, দেহ রক্ত শৃন্ত হইল, চক্ষু নিশ্রভ, 

স্বর অতি ক্ষীণ, সুন্বর আর কিছুই রহিল না, শেষে জীবন অনাবশ্তক 

হইয়া! উঠিল। রাজপুজ্রের বিষাদ যোগ সাধনা! হইল-_বিষাঁদের বিষয় 

পুনঃ পুনঃ অভ্যন্ত হইয়াছে, পরমানন্দপ্রাপ্তি ভিন্ন ইহা যাইবার নহে ; 
তখন রাজপুত্র জ্ঞানী উপদেষ্টা প্রাপ্ত হইলেন। সনাতন ধর্ম বুঝিলেন, 

বুঝিয়া কর্ম করিলেন, উপদেষ্টার সম্মুখেই বিষাদ দূর হইল । রাজপুত্র 

প্রবৃদ্ধ হইলেন। আপনার মধো নিজশক্তি সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত 

হইলেন। অজ্ঞান দূর হইল, তখন তিনি জগতের বিদ্ব বিনাশ করিলেন। 
অধর্ম্ের বিনাশ হুইল, ধর্ম সংস্থাপিত হইল। এই রাজপুত্রের নাম 
সকলেই করিয়া থাকে ; এখনও ঘরে ঘরে ইহার উপাসন! হয়। ইহার 

নামে সর্বছঃথ নিবৃত্তি ও পরমানন্ প্রাপ্তি হয়। ইহার ভাব স্মরণে ইহার 

কাধ্য পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে চিত্তমল দূর হয়। ইহার স্বরূপ হৃদয়ে রাখিতে 

পারিলে জীবনুক্তি হয়। 

আর এক রণবীর ধর্শযুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া রণবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে 
সাজিয়া আমিয়াছেন। সম্মুখে রণনদী খরতর স্রোতে প্রবাহিত হুইতেছে। 
ঘোর মকর কুস্তীরস্বরূপ বিপক্ষ দল সম্মুখে ঘুরিতেছে, প্রচণ্ড আবর্ত দেখ! 

বাইতেছে। নিঃশঙ্ক এই রণবীর দেখিতেছেন__বহু সৈন্য বনুবীর সং- 
খিলিত হইয়াছে । তখন কৈবর্ভূকের দিকে দৃষ্টি পড়িল। বুঝিলেন 
সমস্ত ভারতের সৈন্য সামন্ত এই পুরুষ একত্র করিয়াছেন, উদ্েশ্ঠ ভুভার 
চপ, অধর্ম্নের বিনাশ, সাধুর রক্ষা! এবং সনাতন ধর্ম সংস্থাপন । রণবীর 

উপলক্ষ মাত্র। বীর পুরুষ সমস্তই বুঝিতেছেন। বন্ছ মনুষ্যের বিনাশ 
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হইবে চিন করিয়া তাহার হৃদয় করুণার পুর্ণ হইল, হত সত হইতে ত যুদ্ধ 
খসিয়। পড়িল। শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল মন বিক্ষিপ্ত হইল-_বিষাদ 

হ্বদয় আক্রমণ করিল। প্রাণ কাতিরতায় পূর্ণ হইল । সন্মুখেই বিষাদের 

বস্ত, ইহ! ভূলিবার সামর্থ্য তাহার নাই, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে বিষাদ যোগ 
অভ্যন্ত হুইয়াছে। সম্মুখেই এক মহাপুরুষ । রণবীর এ মহাপুরুষের শিষ্য 

হইলেন । মহাপুরুষ তাহাকে সনাতন ধর্ম শিক্ষা দিলেন। বীর প্রবুদ্ধ 
হইল। এই বীরপুরুষ অদ্ভূত কন্ করিলেন। নিজ জীবনের কার্ো 

জগতের কর্তব্য নিগ্ধীরিত হইল । 

আর এক রাজা অতিশয় হুক্ষন্্ী করিয়া! অভিশপ্ত হইয়াছেন। আর 

জীবনে সাত দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে । রাজ! পাঁপ ভয়ে ব্যাকুল। 

এক ক্ষণেই তাহার বিষাদ যোগ সাধিত হইয়াছে । আঁর ভোগে রুচি 
নাই, রাজ্যে আসক্তি নাই; কোন কিছু দেখার সাধ নাই। দেখা যার 

কিছু স্ুক্কৃতি সম্পন্ন ঘোর বিষয়ীও মৃত্যু শয্যায় বিষয় স্মরণ করে না। 
দেহের প্রতি দৃক্পাত করে ন।। পুত্র কন্যা বিষয় সম্পত্তির কথ অন্তিম 
কালে তুলিলেও বিরক্তি প্রকাশ করে। বলে এ সবের কথা আর নয়। 

কিন্তু সুস্থ শরীরে বখন কাহারও এই বৈরাগ্যভাব জাগে, তখনই তাহার 

বিষাদ যোগ সাধিত হয়। এই রাঁজ। এই. অবস্থায় গঙ্গাতীর আশ্রয় 

করিলেন । প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ শ্রীগুরু তাহার মিলিল। শ্রীনগর 
উপদেশ দিলেন, তোমার এখনও সাতদ্দিন আছে, কিন্তু একজনের এক 

মুহূর্তকাঁল মাত্র অবশিষ্ট ছিল তাহারও মুক্তিলাভ হইয়াছিল ! তুমি হতাশ 

হইও না। তোমারও হইবে । তখন তিনি তাহাকে সাতদিন ধরির। 

হরি কথা শুনাইলেন। বাজার মুক্তি হইল। এ 
আর এক প্রকারের বিষাদ যোগ আছে। পাধিব আকাঙ্কায় এই 

বিষাদ যোগ সাধিত হয়। পাথিব বস্ত প্রাপ্তিতে এই বিষাদ নিবারিত 
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হ়। পাধিব হইলেও এই বিষাদ যোগেও প্রকৃত যোগের সমস্ত লক্ষণ 
প্রকটিত হয় এবং একটু বিচারেই ইহা! হইতেও জীবনুক্তি লাভ হয়। 

এক খধিপুত্রীর এই বিষাদ যোগ সাধিত হইয়াছিল । প্রথম নয়ন 

ভঙ্গিতে অনুরাগ জন্মিল। এই অনুরাগ দিন দিন বাড়িয়া উঠিল, এই 
অন্নুরাগ প্রবল হুইর়া আত্মবিস্থৃতিও ঘটাইতে লাগিল। খধিপুত্রী বিষাদ 

বোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। চিত্ত হইতে পিপাঁসা ছোটে না। ভুলিতে 
চেষ্টা করিলেও ভোলা যায় না। বরং প্রবল বেগে আক্রমণ করে! 

পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে বোগ অভ্যস্ত হইল। অঙ্গ অবসন্ন হইল। সথীগণ 
নির্জনে লইয়। গিয়াছে । খুষিপুত্রী নূতন কিশলয় শয্যায় শয়ন করিলেন, 

গাত্রালা নিবারণ হইল না। সখীগণ পদ্ম পত্রের মুণাল বিছাইয়া দিল, 
পন্মপত্র দ্বারা বীজন করিল, শেষ রাজপুত্রীর শ্বাম বহিতেছে কিন শঙ্কা 

জন্মিল। এই বিষাদ যোগ অভ্যাসের পর আকাঙ্ঞ। পূর্ণ হইল। 
যখন রাজা ও রাজপুন্রের বিষাদ যোগ ছুল্লভ নহে, তখন দরিদ্রের 

বিষাদ যোগ ত নিত্যই আছে । শরীরের দিকে চাহিয়া! দেখ, ইহার 

নিত্যরোগ; সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, ইহার নিত্য অভাব , সমাজের, 

দিকে চাহিয়া দেখ, তোমার উপর অত্যাচারও বিরল নহে--এততিন্ন 

ধনবানের কটাক্ষ, বিদ্বানের অবজ্ঞা, অহঙ্কারীর দ্বণা--অর্থহীনের প্রতি 

সংসারের নির্দায় ব্যবহার নিতাই আছে। মৃত্যুর দিকে চাহিয়। দেখ, তোমার 

প্রিয়বস্ত তোমার সমক্ষে ছটফট করিয়া মরিবে, তুমি শত কাতর হইলেও 

কেহ তোমার কাতরতায় কর্ণপাত করিবে না। দরিদ্রের বিষাদের অভাব 

কোথায় ? কিন্তু দরিদ্র বিষাঁদকে যোগ বলিয়া ভাবে না । গরিব অল্পেই 

হুংখ করে, আবার অল্লেই আনন্দ করে। কিছু পাইলেই অবশ্য বড়ই 
সন্তোষ প্রকাশ করে, আর কিছু গেলেই বড় বিষাদ করে। যদি ছই দশ 
লক্ষ লান্ভ হয়, বেচারা আনন্দে দিশেহার' হইয়া যায়; আবার যদি একটি 
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পুর কন্তার মৃত্য হয়, তবে তাহার হুঃখের অবধি থাকে না । দরিদ্র এই 

ভ্রমে পতিত হয় বলিয়! বিষাদ যোগ অভ্যাস করিতে পারে না। কিন্ত 

দরিদ্র সহজেই ইহা অভ্যাস করিতে পারে--সমস্ত ছুঃখগুলি হৃদয়ে 
জাগাইয়া৷ এবং কর্তব্য কন্মগুপি প্রত্যহ হৃদয়ে আবৃত্তি করিতে করিতে 

যখন আপনাকে বড়ই বলহীন দেখিতে পায়, যখন আর কিছুই করিতে 

পারে না, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে, অথচ মন হইতে এ চিন্তা দূর করিতে 
পারে না, এই অবস্থায় কাতর প্রাণে যাহার শরণাপন্ন হর, তিনিই সেই 

সনাতন ধন উপদেশ দিয়। পথ দেখাইয়া! দেন। সনাতন ধর্ম অভ্যান 
করিয়া দরিদ্র সর্ধছঃখ নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভ করে। 

মানবজাতি এই বিষাদ যোগ অভ্যাস করুক, দেখিবে যাহার জন্য এই 

বিষাঁদ--কোন আদর্শ পুরুষ তাহার প্রতীকার লইরা এই মানবজাতির 

জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বিনা আদর্শে কেহই উন্নতি লাভ করিতে 

পারে না। 'মানবজাঁতির আদর্শ কি ? তুমি মরণ-ধন্মশীল, নিত্য-পরিবর্তন 

শ্রীল, কোন কি নিত্য বন্ত তোমার নাই? তুমি অজ্ঞান কোন কি জ্ঞানী 

তোমার নাই? তুমি অন্পজ্ঞ কোন কি সর্বজ্ঞ তোমার নাই? তুমি 

ছুঃখী কেহ কি আনন্দ স্বরূপ তোমার নাই? তুমি বিষাদ বুঝ, বুৰিয় 

সাধন কর, বিষাদযোগ সাঁধনে প্রাণে প্রাণে কাতিরত। অনুভব কর, দেখিবে 

অসতের জন্য, অজ্ঞানের জন্য, ছুঃখীর জন্ত, কোন জ্ঞানী নিত্যানন্দ পুরুষ 

সর্বদা প্রস্তত রহিয়াছেন। এই সনাতন ধর্ম তীহারই উপদেশ ! তুমি 
আপন ধর্মটি বুঝিয়া লও--আপন কর্মাটি অভ্যাস করিতে থাঁক, তোমার 

সর্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমাননদ প্রাপ্তি হইবে। 

কালে কালে যদি সমস্তই পরিবন্তিত হয়, তবে-ধন্ধ পরিবত্তিত না 

হইবে কেন? সনাতন ধর্ম বলিয়া কিছু'কি আছে? কালে কা'লে 

কখন সত্যের পরিবর্তন হয় লা) সত্য, সকল কালেই সত্য থাকে ; ঈশ্বর, 
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সকল নন কালেই ইশ্বর থাকেন। তোমার মন কালিম৷ পুর্ণ হইলে তোমার 
ননে এ ধর্ম বা এ ঈশ্বর ভালরূপে প্রতিবিদ্বিত হয় না। ইহা ধর্দের 

দোষ নহে, দোষ তোমার মনের । নির্মল জলে ও ঘোলা জলে এক 

স্যর প্রতিবিষ্ব ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিবিশিষ্ট দেখায়, -দোষ জলের--ুর্য্য 

কিন্ত এক। সেইরূপ সত্যধন্্ম এক, সত্যধর্্ম অপরিবর্তনীয়। তোমার 

মন কালে কলে পরিবর্তিত হয় বলিয়! তুমি ভিন্নরূপে ধারণ। কর। 

প্রকৃত কর্থ পাইতে হইলে বিষাদ-যোগ আঁবশ্তক। আবার কন্মান্- 

ঠান করিতে করিতে আর একবার বিষাদ যোগ উপস্থিত হয়। 

দ্বিতীয় বিষাদ-যোগ অভ্যস্ত হইলে পুরুষ জলিতমস্তিফ হইয়া! ধাহার 

শরণাপন্ন হয়েন, তিনি অপরোক্ষ জ্ঞান প্রদান করেন। দ্বিতীয় প্রকার 

বিষাদ বোগ অনুষ্ঠান হইয়া গেলে কোন কর্ম থাকে না। শুধু বুঝিলেই 
সচচিদানন্দ অনুভব হইয়! যায়। তখন সাধরু বলিয়া! উঠেন-__ 

ভগবচ্ছরণ ভ্তোগ্রমূ। 

সচ্চিদানন্দরূপায় ভক্তান্ুগ্রহকারিপে। 

মায়ানির্মিতবিশ্বীয় মহেশায় নমো নমঃঃ ॥ 

রোগা হরস্তি সততং প্রবলাঃ শরীরং। 

কামাদয়োহপ্যনুদিনং প্রদহস্তি চিত্তম্। 

_ মৃত্যুশ্ নৃত্যতি সদ কলয়ন্ দিনানি 
তম্মাৎ ত্বমগ্ভ শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১॥ 

০ শিপ পিউ পপ ও পাল পা জান পা 

১। সৎ চিৎ আনন্দ তোমার ম্বরূপ, তুমি ভক্তগণের উপর অনুগ্রহ 

কবির থাক, এই বিশ্ব তোমার মায্সায় বিনির্িত। হে মহেশ! তোমাকে 

নমস্কার । 

প্রবল রোগ সমূহ সর্বদা শরীরকে শীর্ণ করিতেছে, কামাদি রিপু- 



২ ূ বিচার-চন্দ্রোদয । 
স্পা চিলি ৩ সিলসিলা লাস পপি পিস পপি এসপি সিএস উস পাস লি পাস্তা সিসি লা িস্নিসপি * রর পি বি লসর পিসির, 

দেহে! বিনশ্তুতি সদা পরিণামশীল- 

শ্চিত্বং চ থিগ্ভতি সদ। বিষয়ানুরাগী | 

বুদ্ধিঃ সদা হি রমতে বিষয়েষু নাস্ত- 

স্তম্মাৎ ত্বমগ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ২ | 

আধুর্ব্স্ততি বথামঘটস্থ-তোপ্পং 

বিছ্যাতপ্রভেব চপলা বত যৌবনশ্রীঃ। 
বৃদ্ধা প্রধাবতি ষথা মুগরাজপত়ী 

তন্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৩ ॥ 

আয়াৎ ব্যয়! মম ভবত্যধিকে। বিনীতেঃ 

কামাদয়ো হি বলিনো৷ বিবলাঃ শমাস্তাঃ | 

মৃত্যু! তুদতি মাং বত কি বদেয়ং 

তম্মাৎ ত্বমগ্ক শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৪ ॥ 
ইট পল নিন যাপিত শা 

সমূহও প্রতিদিন চিত্বকে দগ্ধ করিতেছে, মৃত্যু আমুহরপ করিতে করিতে 

সর্বদা নৃত্য করিতেছে, হে দীনবন্ধো তুমিই আজ আমার একমীত্র আশ্রয়। 

২। পরিণামশীল দেহ সর্বদা বিনাশ পাইতেছে__বিষয়ে অনুরক্ত 
চিত্ত সর্বদা খেদ করিতেছে, বুদ্ধি সর্বদা বিষয়ে রমণ করিতেছে, ইহার 

. অন্ত নাই-_হে দীনবন্ধো ! তুমিই আজ আমার আশ্রয় । 
৩। কীচা ঘটে স্কিত জলের মত আমু বিনষ্ট হইতেছে, নূতন 

যৌবনশ্রী। বিছ্বাৎ প্রভার সভায় চপল, বার্ধক্য সিংহীর ন্যায় গর্জিয়া 

আসিতেছে, তাই হে দীনবন্ধো ! তুমিই আজ আমার আশ্রয়। 
৪। আমার নীতি বোধ নাই, সুতরাং আত হইতে আমার ব্যয় 

অধিক হয়, এবং কামাদি রিপুগণ আমার প্রবল, আর শমদম প্রভৃতি 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৭... ৯৯ 
তলা পেত রদ লী ছি? ৯৩ সিএ ঈিত ছিল সিকি সি ছিলি এ ঈশা দি সি সির দর সি সাজি উস এলসি ভা দিসি হলে ইত সী উর্ত দিত ৯ এ ৯ সিসির সি লাল সার পালিত সী খিক াসিলাইিতসমিরাসত ছিল 

তণ্তং তপো 'হ কদাহপি ময়েছ তন্বা 

বাণ্যা তথ হি কদাইপি তপশ্চ 

মিথ্যার াঁষণ পরেণ ন মানসং হি 

তন্ম।- ত্বমগ্ভ শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৫1 

স্তবূং মনো! মম সদ! ন হি যাঁতি সৌম্যং 

চক্ষুশ্চ মে ন তব পশ্ঠতি বিশ্বরূপম্। 

বাচা তখৈব ন বদেন্মম সৌম্যবাণীং 
তন্মাৎ ত্বমগ্ত শরণং মম দীনবন্ধে| ॥ ৬ ॥ 

সত্বং ন মে মনসি যাতি রজস্তমোভ্যাং 

বিদ্ধে তদ! কথমহো শু ভকর্মবার্তা । 

সাক্ষাৎ পরংপরতয়া স্থখসাধনং তৎ 

তম্মাৎ ত্বমদ্য শবণং মম দীমবন্ধো। ॥ ৭ ॥ 
পিসি ৩৯ পপর সাদ জা পাপ দত পপ 

(মুমুক্ষুর যট্ সম্পত্তি ) নিতান্ত ছূর্বল। অতএব মৃত্যু যখন আমাকে 

বন্ধনে নিপীড়িত করিবে, তখন আমি কি বলিব? স্থুতরাং হে দীন- 

বন্ধো ! আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রর। 

৫| আমি কখনও এই শরীর দ্বারা তপস্তা করি নাই, এবং সর্বদা 

মিথ্যাবাদপরায়ণ ছিলাম বলিয়া কখনও বাহ্িক বা মানসিক তপস্তাও 

করি নাই, সুতরাং হে দীনবন্ধে! ! তুমিই আজ আমার একমাত্র আশ্রয় । 

৬। আমার মন সর্বদাই মোহে আচ্ছন্ন, কখনও সাত্বিক স্বচ্ছতা 
লাভ করে না, আর আমার এই চক্ষু, ইহা কখনও তোমার বিশ্বব্বপ দর্শন 
করে নাই, আর আমার বাক্য তোমার শ্রবণমনোরম কথা কখনও কীর্তন 
করে নাই, সুতরাং হে দীনবন্ধো ! আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয় । 

৭। আমার হৃদয় রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন, সুতরাং তাহাতে 



২ পপ পপ সাপ পদ তপীসপ  শাঁা তিশা 

২২ | নিহিত | 
শিলা লা লাল ছিলাম লাল লী লা লী রী পট ৯ পা 5 পাত» তরি তাল পতর ৬ ভাসি তা ০৪5 চা শাস্তি তা শি লী ঠা লি লিলির রা লা আস বিল সির ও 

পুজা কৃতা নহি কদাহপি মা তীয় 

মন্ত্রং ত্বদীয়মপি মে ন জপেত রসজ্ঞা । 

চিত্তং ন মে স্মরতি তে চরণৌহ্াবাপ্য 

তন্মাঁৎ ত্মন্থ শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৮॥ 

যজ্ঞে৷ ন মেহস্তি হুতিদানদয়াদিযুক্তে। 

জ্ঞানস্ত সাধনগণো ন বিবেকমুখ্যঃ। 

জ্ঞানং ক সাধনগণেন বিনা ক মোক্ষঃ 

তন্মাৎ ত্মগ্য শরণং মম দীনবন্ধো। ॥ ৯ ॥ 

কখনও সত্বগুণের স্ফকুরণ হয় না । অতএব যাহা সাক্ষাৎ অথবা পরম্পর- 

ক্রমে স্থুখের কারণ এমন শুভ কর্ম আম! দ্বারা কিরূপে সম্ভবে ? অতএব 

হে দীনবন্ধো ! আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয় । | 

৮। আমি কখনও তোমার পুজা করি নাই, আমার এই রসনা 

কখনও তোমার মন্ত্র জপ করে না, আর আমার চিত্ত । কখনও ইহা 
তোমার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তোমাকে স্মরণ করে না-_আমি বড় 

দীন সুতরাং হে দীনবন্ধো ! আজ তুমি আমার একমাত্র আশ্রয় । 
৯। হোম, দান, দয়া গ্রভৃতি যুক্ত যজ্ঞ আমি কখনও করি নাই, 

জ্ঞানসাধন বিবেক প্রভাতি সদগ্ণ রাশির একটাও আমার নাই, বিনা 
সাধন বলে জ্ঞান কিরপে হইবে? মোক্ষই বা কিরূপে হইবে ? সুতরাং 
আমি বড় দীন, হে দীনবন্ধো ! আজ তুমিই আমার একমাত্র 
আশ্রয় । 



চাননি | | ২৩ 
৯৯ পারিস সি তত পিসি লিল ৯৮২৩ লদ পাতি লস ও তত শীট শীত লা লি ভীত 5০৩ 

সৎসক্গতিহি বিদিতা তব ভক্তিহেতুঃ 

সাহপাদ্য নাস্তি বত পণ্ডিতমাঁনিনো মে। 

ত্বামস্তরেণ ন হি সা কচ বোধবার্ত। . 

তন্মাৎ ত্বমগ্ক শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১০ ॥ 

ৃষ্ির্ন ভূতবিষয়া সমতাহভিধানা 
বৈষম্যমেব তদিয়ং বিষয়ীকরোতি। 

শান্তিঃ কুতো মম ভবেৎ সমত! ন চেৎ স্তাঁৎ 

তম্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১১ ॥ 

মৈত্রী সমেধু ন চ মেহস্তি কদাশুপি নাথ 
দীনে তথ! ন করুণ মুদিতা। চ পুণ্য । 

পাঁপেহন্ুপেক্ষণবতো মম মুৎ কথং স্তাঁৎ 

তম্মাৎ ত্বমগ্য শরণং মম দীনবন্ধো! ॥ ১২॥ 
শশী লিসা পপ সপে পপপলালাণ 5 পিপিপি পাপ 

১০। শুনিয়াছি সংদঙ্গ বার তোমার প্রতি ভক্তি জন্মে, কিন্ত আমি 

অতি পপ্ডতিতাঁভিমানী আজ আমার সে সৎসঙ্গও নাই--সৎসঙ্গ ব্যতিরেকে 

ভক্তি জন্মে না স্থুতরাং আমার আত্মজ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায় ? অতএব 

আমি বড় দীন, দীনবন্ধে! ! আজ তুমিই অংমার একমাত্র আশ্রয়। 

১১। আমার সর্ধভূতে সমতা দৃষ্টি নাই, আমার এই দৃষ্টি সর্বদা 
“ইনি আমার শক্র, ইনি আমার মিত্র” এইরূপ বৈষম্য দোষে কলুষিত, 
সমতা না হইলে শাস্তি কিরূপে হইবে ? অতএব আমি অতি দীন, দীন- 
বন্ধো ! আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয় । 

১২। হে নাথ; আমার কখনও সমান লোকের প্রতি মৈত্রী নাই, 

্পাসপপপাপরী 



২৪ বিচার চন্দ্রোদয় | 
সশাসমিশিসসিপরপ লি ইট ও আস উর ত সএম্পাসপপাসিপা্পাসিপস্ল সাসপাস্তিস্পাসটিপান্পাসাসর সপানপস্পাসিলাস্পিস্পিিসসফিলান্পসিলাসচিরসপাসসপপাসিপািলীিিসটসিপ দিলি পিল ছিলাম ০ 

নেত্রাদিকং মম বহির্বিবয়েষু সক্তং 

নান্তমুখং ভবতি তান্ প্রবিহায় তস্ত। 
কান্তমুত্বমপহায় স্থথস্ত বার্তা 
তন্মাৎ ত্বমস্ত শরণণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৩।॥ 

ত্যক্তং গৃহাগ্ভপি ময়! ভবতাপশাস্ত্য 

নাসীদসৌ হৃতহৃদে৷ মম মায়রা তে। 

সাচাহধুনা কিমু বিধাস্ততি নেতি জানে 
তম্মাৎ ত্বমগ্ক শরণং মম দীনবন্ধো। ॥ ১৪ ॥ 

শপপীসীপাশা পাশপাশি ও পশািশীসীপিপপীশিপত ও শিপ পিশাশীশীশি শা শাীপিপীীপ্ীশিশাপাীপিশ শাশীশীিপ্পোপীস পিস সস পা পপ 

আর দীনের প্রতি করুণা এবং পুণ্যবানের প্রতি গ্রীতিও আমার নাই, 
এবং পাগীর পাপ দশনে উপেক্ষা নাই, কিরূপে আমার সন্তোষ আসিবে, 
স্থৃতরাং (আমি বড় দীন) দীনবন্ধো! আজ তুমিই আমার একমাত্র 

আশ্রয় । | 

১৩। আমার চক্ষু কর্ণাদি ইন্দিয়গণ বাঁহাবিষয় সমূহে আসক্ত, বিষয় 

পরিত্যাগ করিয়া ইন্ত্রিয় সমূহ কখনও অন্তমুখ হয় না, ইন্দ্রিয় অন্তুমুথ 

না হইলে, সুখের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং (আমি বড় দীন ) দীন- 

বন্ধো ! আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয় । 
১৪। আমি সংসারের জ্বাল! জুড়াইবার জন্ত গৃভাদি পরিত্যাগ করি- 

যাছি:। (সংসারিদশায় ) তোমার মায় দ্বারা আত্মহাঁর! হইয়া পড়িরা- 

ছিলাম, আমার শাস্তি ছিল না আজ (গৃহত্যাগাবস্থায়,) তোমার সেই 
মায়া কি ঘটাইবে, তাহ! আমি জানি না, সুতরাং ( আমি বড় দীন ) দীন- 
সুধা? আজ তুমিই আমার আশ্রর | 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ২৫ 
ঘ ঠ সিলাটি সিএ কাত সিল সির সির সিরাপ ততো ও তস্ছি লী হী ৬ তীর িিতি ৬-৫৭% ঠাস টোস্ট পাস লা ভাসি একসিতে সলিল এ্িজাি,ল লী সলিল সি জি রসি এ 

প্রাপ্তং ধনং গৃহকুটুন্গজাশ্বদারা 

রাজ্যং ষদৈহিক মধেন্দ্রপুরশ্চ নাঁথ। 

সর্বং বিনশ্বরমিদং ন ফলায় কন্রৈ 
তম্মাৎ ত্বমগ্য শরণং মম দীনবন্ধো 1 ১৫ ॥ 

প্রাণান্নিরুধ্য বিধিনা ন কৃতে। হি যোগো 

ষোগং বিনাইস্তি মনসঃ স্থিরতা কুতে মে। 

তাং বৈ বিনা মম ন চেতপি শাস্তিবার্তী 

তম্মাৎ ত্বমগ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৬ ॥ 

জ্ঞানং যথা মম ভবে কৃপয়া গুরূণাং 

সেবাং তথা ন বিধিনাকরবং হি তেষাম্। 

সেবাইপি সাধমতয়! বিদ্িতাইস্তি বিত্তে- 

স্তন্মাৎ ত্বমগ্য শরণং মম দীনবন্ধো। ॥ ১৭ ॥ 

তত ০৮৭ পপি শাপলা তশাপাপী পাপী পাস্পিসস্পেপপী পপ ীপপস্পীশা শি 

১৫। ধন, গৃহ, কুটুন্ব, হস্তী, অশ্ব, স্ত্রী, রাজা এইরপে যাহা যাহা 
ধহিক এবং যাহা যাহ! স্বর্গীয় সব আমি পাইলাম, কিন্ত দেখিলাম, 
এ সমস্তই বিনশ্বর, ইহা দ্বারা কোন ফল সিদ্ধ হয় না, সুতরাং আজ 

(আমি বড় দীন ) দীনবন্ধে! ! তুমিই আমার আশ্রয় । 
১৬। আমি বিধি অনুসারে প্রাণ নিরোধ পূর্বক কখনও যোগ 

অনুষ্ঠান করি নাই, যোগ ভিন্ন আমার মনের স্থিরতা কিরূপে হইবে ? 
স্থিরতা ভিন্ন আমার চিত্তে শাস্তির সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং আজ 
(আমি বড় দীন) দীনবন্ধো ! তৃমিই আমার একমাত্র আশ্রয় । 

১৭। শ্রীগুরু কৃপায় যাহাতে আমার জ্ঞান লাভ হয়, বিধি অনুসারে 



২৬ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
ভি বারি উপরি ঠা সি ভি জর উল এ রী উট কি বত প্রীত সত আর্ট এস টস 

তীর্থাদিসেবনমহো! বিধিন! হি নাথ 

নাকারি যেন মনসে। মম শোধনং স্যাৎ। 

গুদ্ধিং বিনা ন মনসোঁহবগমাপবর্ণে 

তম্মাৎ ত্বমগ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৮ ॥ 

লা শা পপি লে পলা পিএ তন লীন ও পলা শত ৮ 

বেদান্তশীলনমপি প্রমিতিং করোতি 

ব্রহ্াত্মনঃ প্রমিতিসাধনসংযুতন্ত | 

নৈবাহস্তি সাধনলবে। মঙ্কি নাথ তত্তা- 

সতন্মাৎ ত্বমগ্ধ শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৯ ॥ 

গোবিন্দ শঙ্কর হরে গিরিজেশ মেশ 

শস্তে৷ জনার্দন গিরিশ মুকুন্দ সান্ব। 

নাহন্। গতিম্মন কথঞ্চন বাং বিহায় 

তম্মাৎ প্রভূ মম গতিঃ কৃপয়া বিধেয়া ॥ ২০ ॥ 

সেরূপ ্রীগুরু-সেবা কখনও করি নাই, সেবাও জ্ঞানের--সাঁধন বলিয়া 

জানি (কিন্তু সেবা করি নাই ' সুতরাং আজ (আমি বড় দীন ) দীন- 

বন্ধো ! তুমিই আজ আমার একমাত্র আশ্রয় ! 
১৮। নাথ ! যাহ'তে আমার চিত্তশ্তদ্ধি হইতে পারে, বিধিমত 

সেরূপ তীর্থাদি আশ্রয় করি নাই, চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞান ও যুক্তি হয় না, 
স্থুতরাং আজ (আমি বড় দীন ) দীনবন্ধো ! তুমিই আমার আশ্রয় । 

১৯। জ্ঞান-সাঁধন-সম্পন্ন জনের পক্ষে বেদান্ত চষ্চার আত্ম-জ্ঞান 

লাভ হইয্স। থাকে, কিন্তু নাথ! আমার তদে সাধনার লেশমাত্র নাই, 

তাই বলিতেছি--দীনবন্ধে! ! আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। 
২০1 গোবিন্দ! শঙ্কর! হবে! গিরিজেশ ! মেশ ! (মা--লক্ীর 



বিচার-চন্োদয় | ২৭ 
৩৯০ সিটি লস্ট তান শামি সপ পিসি শা পিপিপি লো পপি সস স্পীছ পি পাস দশ ভিপি পাদিলীসি পাস লা শি লস্ট তা তন সিশপীসা ৭ তি পিতা ৬ পিল 

এতত্স্তবং ভগবদাশ্রয্নণাভিধানং 

যে মানবাঃ প্রতিদিনং প্রণতাঃ পঠস্তি । 

তে মানবা ভবরতিং পরিভূয় শাস্তিং 

গচ্ছস্তি কিঞ্চ পরমাত্মনি ভক্তিমদ্ধা ॥ ২১ ॥ 

অজগত্েল্র জন্ম শু কম । নিরাশ্রর সাধক কাতর প্রাণে 

প্রার্থনা! করেন, হে অগতির গতি--কুপা করিয়া আমার গতি বিধান 

বরুন । 

ভগবান । “মামেকং শরণং ব্রজ” আমার শরণাপন্ন হও । 

সাধক! কিন্তু তুন্নি কে প্রত ? 
ভষবান। আমি তোমার পুণত্ব ৷ 

সাধক। স্পষ্ট করিয়৷ বল কিরূপে তুমি আমারই পরিপূর্ণ স্বরূপ? 

ভগবান। । ১) তুমি বুঝিয়া দেখ, যে তুমি অল্পকাঁলের জন্য, কিন্তু 

মামি চিরদিনের জঙ্ঠ, তুমি 'বুঝিয়া দেখ তুমি অসৎ আমি কিন্ত সৎ। 

(২) তুমি অল্লঙ্ঞ, আমি সর্বজ্ঞ; তুমি আপনাকে অজ্ঞান ভাব, আমি 

চিতস্বরূপ। (৩) তুমি আপনাকে নিরানন্দ ভাব, কিন্ত আমি আনন্দ- 

স্বরূপ। তুমি ন্রস্তর আমার দিকে লক্ষ্য রাখ বলিতে পাঁরিবে__ 

“সচ্চিদানন্দরপোহ্হং নিত্যমুক্তম্বভাববান 1৮ 

ঈশ-পতি ) শস্তে ! জনার্দন ! গিরিশ ! মুকুন্দ ! সান্ব ' তোমাদের ভিন্ন 

আমার কোনরূপ গতি নাই, সুতরাং হে প্রভুদ্বয়। কপ! করিয়। আমার 

গতি বিধান কর। 

২১। যে সমস্ত মানব প্রতিদিন প্রণত হইয়! এই, ভগবদাশ্যয় নামক 

স্তব পাঠ করিয়! থাকে, তাহারা সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়! শাস্তি লাভ 

করে। অপিচ তৎক্ষণাৎ পরমাত্মরূপী হরিহর মৃর্তিতে ভক্তি লাভ করিয়া 
থাকে। 



২৮ বিচার-চন্ত্রোদয় । 
৮০০ 

সাধক । আমার দেহ আছে কিন্তু তোমারও কি শরীর আছে? 

ভগবান। আমি যে দেহ ধারণ করি, তাহা! অতি ন্ুন্দর। রূপ 

মধুর, বাক্য মধুর, ভঙ্গী লাবণ্যপিচ্ছল, স্পর্শ অতি কোমল অতি স্ুমিষ্ট। 

চৈতন্তত্বরপ জ্ঞানময় আনন্দময় আমি শব স্পর্শ রূপ রস গন্ধ-_-এই পঞ্চ 

তন্মাত্র দিয়! অঙ্গরাগ করিয়া থাকি । তাহাই আবার আকাশ, বায়ু, তেজ, 

জল ও পৃর্থী রূপ আবরণে ঢাকিয় রাখিয়াছি। ্ 
ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন! প্রক্কৃতিরষ্টধা ॥ 

অপরেয়মিতত্বস্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেইপরাম্ । 

জীবভূতাং মহাবাহো৷ যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ॥ 

আমি পরা প্রকৃতিরূপে অপরাপ্ররূৃতি ধরিয়া রহিয়াছি। এজন্য 

আমার প্রথম পরা প্রকৃতি রূপ দেহ আতিবাহিক, দ্বিতীয় দেহ আরও 

স্থল- ইন্দ্রজাল মাত্র। 
সাধক। বুঝিলাম তুমি কে। কিন্তু কিরূপে শরণ লইব? 
ভগবান। সঙ্কক্পপ্রভবান্ কামাং স্তযক্ত। সর্বানশেষতঃ। 

মনসৈবেক্দ্িয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ 

শনৈঃ শনৈরুপরমেদদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়। 

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন'কিঞ্চিদিপি চিস্তয়েৎ ॥ 

ইহাই পরম যোগ। প্রথমেই আমার সচ্চিদানন্দ রূপের পরোঙ্গ 
জ্ঞান লাভ কর, এবং আত্মসংস্থ হও, আত্মধ্যান কর, অন্ত কিছুই চিন্তা 

করিও না। 

সাধক। কিরূপে আত্মসংস্থ হইব? .. 
ভগবান । বুদ্ধি দ্বারা আপন মনকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপে ধারণা কর। 

সাধক | ধারণা কবিতে গেলে সন্কল্প, ইন্দ্রিয়, বিষয় ত বিদ্ন মে়। 

শিপন এসি ছিল লি ০ 
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ভগবান। গ্গ্রহণ স্বরূপাশ্মিতা স্বায়ার্থযত্ব সংযমাদিন্দ্রিয় জয়” । 

চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে ছাড়াইতে হইলে, প্রথমে চক্ষুই দেখ । 

তখন বিষয়াকারে চিত্ত আকারিত না হইয়া চক্ষু হইতে বাহির হইতে 

পারিল না । পরে অহঙ্কারে চিত্ত স্থাপিত হয়, পরে সচ্চিদানন্দ স্বরূপে 

ধারণা হইয়া থাকে । প্রথমে ইন্দ্রিয় জয় কর, পরে মনোনাশ অভ্যাস 
কর। মন ইন্দ্র ও বিষয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া জড়ধন্্ী হইয়া ষায়; 
মনকে বাঁযুর মত লঘু কর। সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প ক্ষয় কর এবং মচ্চিদানন্দ তব্বও 
অভ্যাস কর। এক কালে তত্বাভ্যান,মদোনাশ এবং সঙ্কল্পক্ষর অভ্যাস কর। 

সাধক। কিরূপে মনোনাশ হয়? 

ভগবান। প্রীণম্পন্দন রহিত হইলেই যখন প্রাণ ও অপান সমান 

হইয়া বায়, তখন মনোনাশ হয় । 
সাধক । কিরূপে সঙ্কল্প ক্ষয় হয়? 

ভগবাঁন। নিত্যানিত্য বস্ত বিবেক দ্বারা বৈরাগ্য দৃঢ় হইলে সন্কল্প 
ক্ষয় হয়। | 

সাধক। তত্বাভ্যাস কি? 

ভগবান। সচ্চিদানন্দ স্বরূপের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাদন এবং 

তত্বমস্তাদি মহাবাক্য বিচারে তোমার সেই রূপ প্রাপ্তি ইহাই তত্বাভ্যাস 

ও তত্বাভ্যাসের ফল। | 
সাধক। মনোনাশ করিতে চেষ্টা করিতে গেলেও ত লয় বিক্ষেপ 

বাধা দের ? 

ভগবান। চিত্তশুদ্ধি না হওয়াই ইহার কারণ। 

সাধক। কিরূপে চিত্ত শুদ্ধি হয়? 

ভগবান। ১। আমি কর্তী নহি, আমি ভোক্তা নহি, প্রতি কর্মে 
ইহার অভ্যাস দঢ় কর। সর্ধদ] ম্মরণ রাখ-- 
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প্রকতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মীণি সর্বশঃ | 

অহঙ্কার বিমৃঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্ততে ॥ ৩--২৭ ॥ 

২। আমার গ্রীতির জন্ত সর্ব্ব কন্ম করিয়া যাও। 

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যত। 
যৎ তপস্তসি কৌন্তেক্র তৎ কুরুঘ মদর্পণম্ ॥ ৯-_-২৭॥ 

নিষ্কাম কর্মে আনার প্রতি লক্ষ্য রাখ। [উপস্থিত কালে জগতে 

যে সমস্ত ধর্ম চলিতেছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কচিৎ এই পদবী 

পর্য্স্ত উঠিতে প্রয়াস পাইতেছে মাত্র । অবশিষ্ট গুপ্ত । 

সাধক । নিষ্কাম কম্মও লোকে করিতে পারে না কেন? 

ভগবান। প্রকৃতি নিগ্রহ করিতে না পারিলে আমার প্রীতির জন্ত 

কর্ম করা হয় না। লোকে প্রবল পুরুষার্থ কাহাকে বলে বুঝিতে পারে 

না, সেই জন্য ভীত হইয়। বলে_- 

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঁঃ প্রকৃতে জ্ঞ্ণনবানপি। 
প্রক্ৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ 

আমার প্রকৃতি অতিশয় বলবতী সত্য । কিন্তু যে আমাকে আশ্রয় 

করিয়া স্বধন্ম পালন করিতে মরণ পর্য্যস্ত পণ করে, সেই আমার সাহাষো 

প্রকৃতি জয় করিতে পারে। সত্য কথা “মম মায়া ছুরত্যয়া” কিন্তু 

“মামেব যে প্রপদ্তন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে” এইরূপ করিলে বুঝিতে 

পারিবে কেন আঁমি বলিতেছি__ পা 

ইক্্িয়ন্তেক্দরিয়স্তার্থে রাগদ্ধেযৌ বাবস্থিতৌ ।' 

তয়ো নঁ বশমাগচ্ছেৎ তো হাস্য পরিপন্থিনৌ ॥ * 

- এখন বুঝিতেছ পুর্ণ ধর্ম কোনটি? 
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রাস লতা সর এপি রণ সিএস এ ০ লিলি? হা সিসি পপি 

সাধক । বুঝিলাম (১) বিষাদযোগ অভ্যাসে যে কর্ম দ্বারা শুভ 

হইবে সেই কর্ম বুঝিতে চেষ্টা হইবে, কর্ম বুঝিয়া নিষফষাম ভাবে সধর্মম 
পালন করিতে করিতে তোমার গ্লীতিতে লক্ষ্য পড়িবে--সর্ববকর্্ম শ্রীকৃষ্ণ 

অর্পণ হইবে, তখন ইন্দ্রিয় জয় এবং রাগ দ্বেষ ক্ষয় হইবে। 

(২) রাগদ্েষ দূর হইলে এবং রসের সহিত ০০০০৪ 
্বরূপের উপাসনা. করিলে চিত্ত শুদ্ধি হইবে। 

(৩) চিত্ত শুদ্ধি হইলেও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তোমাতে স্থায়ী ভাবে 

থাকিতে পার! যায় না বলিয়! দ্বিতীয় বিষাদযোগ উপস্থিত হইবে। 

এই কালে তত্বাভ্যাস মনোনাশ ও সঙ্কল্প ক্ষয় সমকালে অভ্যাস করিতে 
হইবে । 

নাবলা-আবন-নিক্লাল-ললীলামা নন্বালন। 

ঘলক্জার্ধ ছিবাধ্যক্তা অন্বব্ি ব্রহা ললা: ॥ ২1২৫ ॥ 

(৪) তত্বাত্যাস মনোনাশ ও বাসন! ক্ষয়ের পর কোন কর্ধ নাই । 

এই সময়ে শুধু "বুঝিলেই সব হইয়া যায়। কারণ এই কালে তত্বাভ্যাসে 
রস অনুভূত হয়। তখন তত্বমস্তাদি মহাবাক্যের বোধ জীবের অজ্ঞান 

নিবৃত্তি করে। অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলেই জীব আপনার সচ্চিদানন্দ 
স্বরূপের অপরোক্ষান্ততৃতি লাভ করে। ইহাই সর্ব-ছঃখ নিবৃত্তি এবং 
পরমানন্দ প্রাপ্তিক্লপ মানব জাতির প্রকৃত ধর্ম ও প্রকৃত কর্। অন্তান্ত 

যাহা কিছু তাহা! এই কর্মের জন্ত । ইহাই সনাতন ধর্ম । এই সনাতন 
ধন্ম ভিত্তি করিয়া মানব সমাজ গঠন কর-_জগৎ চক্র সুন্দর চলিবে 
জীবও সর্ব ক্রম মত সর্ব ছুখ নিবৃত্তি এবং পরমাননদ প্রাপ্তি লাভ 
করিবে। ইতি। 

ীকষ্ণার্পণ মস্ত | 
১৬ 





পান পাস কচ পা উত ৯ তাছি রসি তিক পাকি পি তি সপ নত ত দিত রশি শসি তি পি রস শিত পি ত ২ পাত রতি পান্টি তি পদ রত শাছ্ি ত ৯ লস রতি শত 

স্তোত্রাবলী। 
প্রথম বিশ্রাম । 

ক 





প্রথঙম উল্লাস--তবলাগ্য। 

৯ 

আদি প্রতিজ্ঞা | 

নালা মালি অত্বাহ্যি ঘা শব ললী লযা। 
সাস্ভাহা বিশ্বি্বা ধবজা: ীলাম্থ লিনিা: ব্বালা: ॥ 

সানভানন ভ্ূলভী জন্ম স্ব ঘ্বল: বল: । 
স্থী ু'ত্বীহ্ঘী ম্নী ন সক্ঘালি গলিল্দিআাল্ ॥ 
অন্মনা হিজলভ্ঘাঘ জল জল স্যলাঘ্যলম্। 
হন্দাজী নল হৃষ্পালি মনাহ্ত দল্রমীবিল: ॥ 

অনি হীন্যাঁ দন্ুত্বালি বাঁভা আন বলম্মবীল্। 
অস্মলন্বঅন্ধন্নীৰ দক্তন্ুষি দহাম্িলল্ ॥ 
হি হান্ঘ্াঁ সম্তস্থালি ন দনত্য লক্কুগ্ৰহ্ল্। 

স্ময্যলভ্ঘজন্লাং দ্মুক্ষিদহাহিলল্ ॥ 
1 অহি হীন্যা সম্তস্বালি ম্যাক্স বলাললম্। 

সহ্যলন্যঘজননাহ দভমুক্ষিমাঘন্ধল্ ॥ ] 

কত সহন্র যোনি আমি দেখিলাম! কুকুর শুকরাদির ভোজ্য কত 
খান্ধই খাইলাম । নানা যোনিতে জন্মহেতু কত প্রকার স্তন্তহ্গ্জই পান 

করিলাম । 

জাত আমি, মৃত আমি, আমার পুনঃ পুনঃ কত জন্ম কত জন্মান্তর 

হইল! অহোৌ! আমি ছুঃখ সমুত্রে মগ্জ হুইয়। রহিয়াছি। উদ্ধারের 
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লিলির উপ সিসি সতী ও পাসিপসিতাও পা লট তিলািত পিসি সপ িলাসিপা সিসি সিপসসপিস্স্পাসিসপাসিপিসপিরাসিলাসিলীসিিত সিাসিত 1 ভি লাশ সিাজপসিপস্টিল সলাত ০ ৬ উট পি পাপা সিপাসি »তা সি 

৮ 

সারের রূপ--উদ্ধারের উপায় । 

যদিদং দৃশ্ততে সর্বং রাজ্যং দেহাদিকঞ্চ যৎ। 

বদি সত্যং ভবেৎ তত্র আয়াসঃ সফলশ্চ তে ॥ ১৯ ॥ 

কোন উপায় দেখিতেছি না । প্রতি জন্মে পুত্র কলত্রাদি পরিজনের জন্য 

কত শুভাগ্তভ কর্ম করিয়াছি। এখন আমি একাই দগ্ধ হইতেছি। 
পরিজনেরা ফলভোগ করিয়া চলিয়! গিয়াছে । কর্তারই পাপ সন্বন্ধ হয়। 

অর্জিত দ্রবোর ভোক্তার কিছুই হয় না । 
যদি এইবার যোনি হইতে মুক্ত হই তবে সাংখ্যজ্ঞান ও যোগ অভ্যাদ 

করিব। ইহারাই অণুভের ক্ষয় কর্তা এবং মুক্তি ফল প্রদানে সমর্থ। 
[ অভ্যসেদভ্যসেয়ম্ ] যদি যোনি হইতে মুক্ত হই, তবে মহেশ্বরের 

শরণাপন্ন হইব। ইনিই অগুভের ক্ষয় কর্তা ও মুক্তিফল প্রদাত। । 

যদি যোনি হইতে মুক্ত হই, তবে সনাতন ব্রন্মের ধ্যান করিব। ইহাই 
অগুত ক্ষরনকারী এবং মুক্তিদানে সমর্থ। 

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র মাত! যশস্থিনী শ্রীরকৌশল্য! দেবীকে বন গমনের 
ংবাদ দিলেন। কুররীর স্তায় শ্রীকৌশল্যা দেবীর বিলাপ শুনিয়া প্রীলক্ষণ 

অতিশয় কুদ্ধ হইয়াছেন। লক্ষণের ক্রোধ শাস্তি জন্য শ্রীভগবান্ বলিতে 
লাগিলেন,__লক্ষণ ! এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে, আর এই রাজ্য, এই 

দেহাদি-_বদি এই সব সত্য হয়, তবে এই দেহকে সিংহাসনে বসাইবার 

জন্ত তুমি যে আমার রাজ্যপ্রাপ্তির বিদ্লকারী সকলকে বিনাশ করিতে 

চাঁও, তজ্জন্ত তোমার শ্রম সফল। কিন্তু ভাই এসব কি সত্য? দেখ 

লক্ষণ! ইন্দ্রিয় সুখ বল, রাজ্য সুখ বল, ভোগ সকল মেঘসমুহের মধ্যে 
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ভোগ! মেঘবিতানস্থ বিহ্যল্লেথেব চঞ্চলাঃ ৷ 

আয়ুরপ্যগ্ি সন্তপ্ত লোহম্থজলবিন্দুবৎ ॥ ২০ ॥ 
যথা ব্যাপগলস্থোইপি ভেকো দংশানপেক্ষতে । 

তথা কালাহিনাগ্রস্তো লোকে ভোগানশাশ্বতান্ ॥ ২১ ॥ 

ংস্থতিঃ স্বপ্প সদৃশী সদ! রোগাদি সম্কুলা । 

গন্ধব্ব নগর প্রথ্যা মূঢ়স্তামনুবর্তৃতে ॥ ২৫ ॥ 

আয়ুষ্যং ক্ষীয়তে যস্মাদাতিস্ত গতাগতৈ | 
ৃষ্টান্যেষাং জরামৃত্যু কথঞ্চিন্ৈব বুধ্যতে ॥ ২৬ ॥ 

৮০ শ্াশিশীশপিপসীস্পািপিটীীতিলগাী পিপাপাপিািশীাশ 

বিছাৎ চমকের মত চঞ্চল, এই আছে এই নাই। আর জীবের আয়ু! 

তাহাও অগ্নিতপ্ত লৌহে জলবিন্দু যেমন তৎক্ষণাৎ গুকাইয়া যাঁ় সেইরূপ 
ল্গণস্থায়ী। আরও দেখ সর্পে, ভেক ধরিয়া অল্পে অল্পে গিলিতেছে। 

ভেকের নিকটে পতঙ্গ আসিল। ' ভেক যে তৎক্ষণাৎ মরিবে তাহা ভুলিয়া 

যেমন পতঙ্গকে আহার করিতে যায়, সেইরূপ কালসর্পগ্রাসে পড়িয়াও 

মানুষ অনিত্য ভোগকে ইচ্ছা করে। দেখ ভাই এই সংসারের স্থিতি স্বপ্রের 

মতন | এই স্বপ্রমত অস্থায়ী সংসারে মানুষ আবার নিরস্তর রোগ শোক 

জালামালায় তাপ পাইতেছে। ইহ! গন্ধবর্বনগরের ন্যায় অস্থির । মৃঢবুদ্ধি 
মানুষ উহাকেই সত্য ভাবিয়া সংসার রক্ষা জন্ত কি না করিতেছে? 

সুর্যের উদয়ে ও অস্ত গমনে মানুষের আধু দিন দিন ক্ষয় হইতেছে। 

মানুষ অন্টের জরা মৃত্যু সর্বদা দেখিতেছে, তথাপি একবারও ভাবেনা 
যে সে মরিবে। সেই দিন সেই রাত্রি ঘুরিয়! ফিরিয়া আসিতেছে। 

মুঢবুদ্ধি মীনুষ দিন রাত্রি কেবল সেই এক ইন্দ্িয়ভোগে ব্যস্ত । একবারও 

কালের ভীষণ গতি দেখিতেছে না৷ । 
কীচা কলসের জলের মতন প্রতিক্ষণই জীবের জীবন বাহির হইয়া 



৩৮ বিচার-চন্দোদয় । 
পাটি লা স্বাদ ৪ ৫৯ কি রা, এসিসিএ ইসি লি পি পাত পলা তা লী তি পা পাস লি তা এ. - ডোম পাছত পারা পারি তি ডা এক্িএস্রএছি জা ওনছ-৪৯ লী জি লা রন 

স এব দিবসঃ সৈব রাত্রিরিত্যেব মুঢ়ধীঃ। 
ভোগা নন্ুপতত্যেব কাল বেগং ন পশ্ততি ॥ ২৭ ॥ 

প্রতিক্ষণং ক্ষরত্যেতদায়ুরামঘটাম্বুবৎ। 
সপত্ব! ইব রোগৌঘাঃ শরীরং প্রহরস্ত্যহে! ॥ ২৮ ॥ 
জরা ব্যান্ত্রীব পুরতন্তর্জয়স্ত্যবতিষ্ঠতে। 

মৃত্যুঃ সহৈব যাত্যেষ সময়ং সম্প্রতীক্ষতে ॥ ২৯ ॥ 
যাবদ্দেহেন্দ্িযপ্রাণৈতিন্ত্বং নাত্মবনোবিদুঃ। 

তাবৎ সংসার দুঃখোঘৈঃ পীভ্যন্তে মৃত্যুসংযুতাঃ ॥ ৬৯ ॥ 
তম্মাৎ ত্বং সর্বদাভিন্নমাত্মানং হৃদি ভাবয় । 

বুদ্ধ্যাদিভ্যো বহিঃ সর্বমন্থুবর্তন্ব মা খিদ ॥ ৪০ ॥ 

ভূঞ্জন্ প্রারন্ধমথিলং সুখং ব৷ ছুঃখমেব বা। 
প্রবাহ পতিতং কার্ধ্যং কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৪১ ॥ 

বাহো সর্বত্র কর্তৃত্বমাহবন্নপি রাঘব । 

অন্তঃগুদ্ধ স্বভাবস্ত্ং লিপ্যসে ন চ কর্্মাভিঃ ॥ ৪২ ॥. 

অধ্যাত্ম রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৪র্থ, সর্গ। 
০ সপ? পপ লী ক প৩ পাপ পাপা আপস এ পাক ০ শত 5 ৯ ক এ পপ আপা এপস 

যাইতেছে । আর রোগ সকল শক্রর মত দেহকে প্রহার করিতেছে । 
ব্যাস্ত্রীর মত জরা সম্মুখে বসিয়া তর্জন গর্জন করিতেছে। আর মৃত্যুও 
নিকটেই রহিয়াছে । কেবল সময্নের অপেক্ষ! করিতেছে । দেখ লক্ষণ! 
যতদিন মানুষ না জানিতেছে যে, দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ এই মব হইতে চেতন 
আত্ম! তিন্নঃ ততদিন মৃত্যুযুক্ত সংসার ছুঃখ ইহাকে পীড়ন করিবেই। 

তাই বলি তুমি সকল সময়ে অসঙ্গ আত্মাকে হৃদয়ে ভাবনা কর। 
আর আপনাকে বুদ্ধি ইত্যাদি হইতে পৃথক জানির! বিচার বুদ্ধি অবলদ্থন 
পূর্বক বাহিরের লোক-ব্যবহার কাধ্য কর। খেদ করিও না। প্রারৰ 
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সারে শোক- শোক শান্তি । 

তং শোচসি বুথৈব ত্বমশোচ্যং মোক্ষভাজনম্। 
আত্মা নিত্যোহব্যয়ঃ শুদ্ধে! জন্মনাশাদিবর্জিতঃ ॥ ৯৫ ॥ 

শরীরং জড়মত্যর্থমপবিত্রং বিনশ্বরম্। 
বিচার্যমাঁনে শোকম্ত নাবকাশঃ কথঞ্চন ॥ ৯৬ ॥ 

স্বকম্ন বশতঃ সর্ব জস্ত,নাং প্রতবাপ্যয়ৌ। 

বিজানন্নপ্যবিদ্বান্ যঃ কথং শোঁচতি বান্ধবান্ ॥ ১০০ ॥ 

বশে যে সুখ বা ছুঃখ আইসে তাহ শান্ত হইয়া ভোগ করিয্না যাঁও। 

এইরূপে সংসার-প্রবাহে পতিত 'তুমিও পাপ পুণ্য যাহা কিছু প্রারন্ধ বশে 

ভোগ করিবে তাহার কর্তা তুমি নও ইহা জানিয়াছ বলিয়া! কার্ধ্য করিয়াও 
কর্মে লিপ্ত হইবে না । বাহিরে সর্বত্র কর্তী ভাব রাখিয়াও অন্তঃশুদ্ধ 

স্বভাব তুমি আর কিছুতেই কর্ম্ম হবার! বদ্ধ হইবে না । ভগবান্ বশিষ্ঠদেব 
বলিতেছেন--ভরত ! তোমার পিতার দেহটিই তোমার পিতা নহেন। 
তিনি মোক্ষ ভাজন তিনি অশোচ্য কারণ তিনি পুণ্য কর্ম করিয়াছেন। 

তুমি বুথ! শোক করিতেছ। পুণ্যবানের আত্ম! নিত্য :অব্যন্ শুদ্ধ জনন- 
মরণ বঙ্জিত। দেহে ও সংসারে বন্ধ ষাহারা নহেন, তাহাদের আত্ম 

অশোচ্য। এই শরীরটা অত্যন্ত জড় অতি অপবিত্র এবং বিনশ্বর। বিচার 

_ কর দেখিবে শোকের অবসর এখানে নাই । আপন আপন কর্মমবশে জীব 
এখানে জন্মে ও মরে। আর যে অবিদ্ধান্ অর্থাৎ যে আত্মতত্ব জানে 
শা, কিন্ত সে যখন জানিতেছে বা গুনিতেছে এবং বিশ্বাস করিতেছে যে, 

মাপন আপন কর্ধবশে সকল প্রাণীর জন্মমৃত্্য হইতেছে দে তখন তাহার 



৪৩ বিচার-চন্দ্বোদয় । 

ব্রহ্মাগুকোটয়ে নষ্টাঃ স্থষ্টয়ো বন্ছশো৷ গতাঃ। 
শুষ্যন্তি সাগরাঃ সর্ব কৈবাস্থা ক্ষণজীবিতে ॥ ১০১ ॥ 

চলপত্রান্তলগ্নান্ধু বিন্দুবৎ ক্ষণভঙ্গুরম্। 

আফুস্তযজত্যবেলারাং কন্তত্র প্রতায়স্তব ॥ ১০২॥ 

এক এব পরোহ্থাত্মা হ্বদ্িতীয়ঃ সমস্থিতঃ । 

ইত্যাত্মানং দৃঢ় জ্ঞাত্বা তাক্তা শোকং কুরুক্রিয়াম্ ॥ ১০৭ ॥ 
অঃ, রাঃ) অযো, ৭ সর্গ। 

৪ 

সার ভ্রমণে বিতৃষ্ণা_চিভ্ড বিভ্রান্তি । 

মুনে ! চিরমহতং ভ্রাস্তো দেবোপবনভূমিযু 

দিরিনদারহারা ষট্পদঃ পদ্মিনীঘিব ॥ ৩৩ ॥ 
পপ পাপ পতিত স্পিন তত শশা শশী শশা পা পপি পিস পতি পপাপীশ শত ৮ টি শশী পপ পিসপাপ পপ শত 

পুত্র মিত্র বনু বান্ধবেব জন্ত কেন শোক করিবে? আরও. দেখ কোটি 
কোটি ব্রহ্মাণ্ডও নষ্ট হইয়া গিয়াছে; স্যষ্টিও বছবাঁর গত হইর্লাছে, সাগর 

লকলও শুষ্ক হুইয়! বায় ; বল দেখি ক্ষণস্থায়া জীবনের জন্ত আবান্ন আস্থা 

কি হইতে পারে? এই আধু চঞ্চল পত্রাগ্র বিলম্বিত শিশির বিন্দুবৎ 

ক্ষণভঙ্কুর। অতি বাল্য অবস্থাতেও যে ঝরিয়া পড়ে সেই ক্ষণভঙ্গ্ুর আমুর 

উপর তোমার বিশ্বাসকি? 

দেখ আত্মা কিন্তু এক) প্রকৃতির পর; আত্ম সবুরই এক- ছুই 

রকমের আত্মা হয় না; আত্মা সকল লোকের মধ্যে সমান ভাবে 

অবস্থিত। আত্মার স্বরূপটি এইরূপে দৃঢ়ভাবে জানিয়া শোক ত্যাগ কর, 

এবং আপন কর্তব্য কর। 

সিদ্ধ ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠদেবকে বলিতে লাগিলেন,-_-হে সুনে! । ভ্রমর যেমন 

মধুলোভে পদ্মে পন্মে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ আমিও অনেক দিন ধরিয়া 
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দৃশ্তনগ্তামথে চিত্ত জলকল্লোলহেলয়া । 

চক্রাবর্তোহমানেন ময়োদিগ্নেন চিন্তিতম্ ॥ ৩৪ ॥ 

ংসারসাগরে দৃশ্তকল্লোলৈরহ্মাকুলঃ। 

কালেনোদ্ধেগমায়াত শ্চাতকোহবগ্রহে * যথা ॥ ৩৫ ॥ 

ংবিন্মা্রিকসারেষু রম্যং ভোগেষু নাম কিম্। 

অবতিষ্ঠে গতোদ্বেগ সংবিদ্ব্যোক্্যেব কেবলম্ ॥ ৩৬ ॥ 
শব্দরূপরস স্পর্শ গন্ধমাত্রাদূতে পরম্। 

নেহ কিঞ্চন নামাস্তি কিমেতাবত্যহং রমে ॥ ৩৭ ॥ 
» ৮ সপে শিপল পাপ এ শপ পশশাপাসপিপাশিপসপীালা। শপ ৮ শপ 

ভোগের আমোদে অন্ধ হইয়! টিয়ার উপবন দুর টরগাজগা 

্বপ্নবৎ দৃশ্ঠনদীতে চিত্ত জলকল্লোল ধ্বনি শুনিতে শুনিতে যখন অগাধ- 
জলে চক্রাবর্তে গিয়া পড়িলাম, তখন উদ্বিগ্ন হইয়া! উঠিতে লাগিলাম। 
সংসার-সাগরের দৃশ্ত কল্লোল দ্বারা আমি আকুল। বৃষ্টির প্রতিবন্ধে 
চাতক যেমন আকুল হয়, আমিও চিত্তবিশ্রাত্তি না পাইয়া! সেইরূপ ব্যাকুল 

হইতেছি। ভোগে আবার বমণীয়তা কি আছে? সকলই ত অসার। 

একমাত্র সার বস্তু হইতেছে জ্ঞান। পরম শান্ত একমাত্র সংবিৎআকাশে 

উদ্বেগ শূন্য হইয়া অবস্থান করি। দৃশ্ঠ প্রপঞ্চে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ভিন্ন 
আরকি আছে? অসার বিষয়ে আর কেন মজিয়! থাকি? এ সমন্তই 

একমাত্র চিদ্দাকাঁশ অথবা একমাত্র চৈতন্তই দৃশ্ত প্রপঞ্চরূপে বিবস্তিত। 

শবে উন্তত্জনের মত আর এই অসৎ বিষয় লইয়া থাকি কেন? এই 

জীবন-নদী নানাবিধ বিক্ষেপ কল্লোলে আকুল; কতই ভীষণ আবর্ত 

ইহা তুলিতেছে। জন্ম ও মৃত্যু ইহার বিশাল তট। ন্ুখছুঃখ ইহার 

তরঙ্গ। যৌবনের উল্লাস ইহার পঙ্ক। এই জীবন-নদী জরাধবলিমায় 
পি? শী শিপ পাপ 

& অবগ্রহে-বৃষ্টি প্রতিবহে প্রতিবন্ধে। 
পে পপি পার ঠা 



৪২ বিচার-চন্দ্রোদয় 

চিন্মাব্রাকাশমেবৈতৎ সর্ধং চিন্মাত্রমেব বা। 

তৎ কিমত্রাসদাকারে রমে নষ্টমতির্যথ! ॥ ৩৮ ॥ 

বিবিধাকুলকল্লোল! চক্রাবর্ত বিধায়িনী । 

মৃতি-জন্ম-বুহৎ-কুল। সুখ-ছুঃখ-তরঙ্গিণী ॥ ৪২ ॥ 

যৌবনোল্লাসকলিল! জরা-ধবল-ফেনিলা । 
কাকতালীয় যোগেন সম্পন্ন সুখ বুদ্বুদা ॥ ৪৩। 

জীর্ণা জীবিত জন্বাল-জর-চ্ছফরিকা মতিঃ। 
কায়ং ক্রতগতা দাতুং জরেচ্ছতি বৃহত্বকী ॥ ৪০ ॥ 

কায্োয়মচিরাপায়ো বুদ্বুদোহন্বুনিধাবিব । 

স্কুরন্নেব পুরোস্তদ্ধিং যাতি দীপশিখা যথা ॥ ৪১ ॥ 

ফেনিলা। কাকতালীয়ন্তায়ে ইহাতে কখন কখন সুখ বুদ্্বুদ উঠে। 

দ্রুত আগত! জরারূপিণী বুহৎ বকী জীবনরূপ জন্বালে বৃহৎ শফরী ধরিতে 

মনস্থ করিয়া এই শরীরে আসিয়া আশ্রয় লয়। অনুনিধির বুদ্ববুদের 

স্তায় এই শরীর দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়। দীপশিখার মত এই 

জীবন সম্মুথে দেখিতে দেখিতেই নিবিয়া যায়। জীবন নদীর এই সমস্ত 

লোক ব্যবহার মুর্খদিগের প্রলাপধ্বনিরূপ জলরবে সর্বদা! আকুল। রাগ 
ঘ্বেষরূপ মেঘ দ্বারা বঞ্ধিত হইয়া এই নদী ভূতলে দেহ বিস্তার করিয়া 

ছুটিয়াছে। লোভ মোহরূপ ভয়ঙ্কর আবর্ত তুলিয়া এই নদী_শত উৎপাৎ 

পুর্ণ হইয়া ছুটিতেছে। অহো ! এই জীবন নদী তাপত্রয় তণ্তা। কেবল 

শব শুনিয়া লৌকে ভাবে ইহা শীতল। ই পুত্রমিত্রের যে মিলন ইহ! 
ংসার-সাগরে জলরাশির একক্রাবস্থানের ন্যায় এই মিলিতেছে, এই 

বিচ্ছিন্ন হইয়৷ যাইতেছে। পূর্বপ্রাপ্ত ধন চলিয়! যাইতেছে, আবার 
অপূর্ব কিছু আমিতেছে। কিছু যাক ব৷ আস্ক্ তজ্জন্য শোক হর্ষ 



. বিচার চোদ । ৪৩ 
৯ এস তরী তি পাস পি সপ পাপা পপ হস পপ সঅপলী পি ীসতি এ 

ব্যবহার মহাবাহ রেখাজড়রবারু রেখাজড়রবাকুলা | 

রাগদ্েষঘনোল্লাস! ভূতলালোলদেহিক1॥ ৪৪ ॥ 
লোভ মোহ মহাবর্তা পাতোৎপাত বিবর্তিনী। 

হা তপ্ত! জীবিতাখ্োয়ং নদী নদনশীতলা ॥ ৪৫ ॥ 

অপূর্বান্থ্যপগচ্ছন্তী তথা পূর্বাণি যাস্ত্যলম্। 

সং ংসারসরিদস্ব্নি সংগতানি ধনানি চ ॥ ৪৬ ॥ 

প্রবৃত্তা ষে নিব তৈরলং হতভাবকৈঃ। 

অপূর্বা বে প্রবর্তিস্তে তেঘথান্থেহ কীদৃশী ॥ ৪৭ ॥ 

সর্ধস্তাঃ সরিতো বারি প্রয়াত্যায়াতি চাকরাৎ 11 

দেহনগ্তাঃ পয়স্থামুর্যাত্যেবায়াতি নে! পুনঃ ॥ ৪৮ ॥ 

দশ হিসি এ পিসির আপি 

এখানে আর আস্থা কি থাকিবে? সকল নদীর জল গিরিমেঘাদি হইতে 

আসে আবার যায়, কিন্তু এই দেহ নদীর জল স্বরূপ এই আযু একবার 

গত হইলে আর আইসে না! চতুর চোরের মত বিষম বিষয় অরি সর্বত্র 
বিচরণ করিতেছে । ইহারা আমাদের ভাব সর্ধস্ব আমাদের বিবেক 
চুরি করিতেছে । অতএব জ্বাগিয়া থাকি, আর ঘুমান উচিত নহে। 
আহার, পান অনন্ত প্রকার হইয়াছে, অনস্ত বনভূমিতে ভ্রমণ করিয়াছি, 
অনস্ত স্থুখছুঃখ দেখিলাম-_আর কি অপুর্ব এখানে করিবার আছে ? 

স্থখছুঃখ অনুভব পুনঃ পুনঃ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কতই ত করা হইল, সংসা- 
রের সকল ভাবই অনিত্য বুঝিলাম এখন আমি ভোগোৎকণ৷ শূন্য হইয়! 

অবস্থান করিতেছি। নিখিল ভোগ্যবস্ত উপভোগ করিয়াছি, সংসারের 
নিখিল বস্তর অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এ সংসারে কোন কিছুতেই ত 

বিশ্ান্তি লাভ করিতে পারি নাই। ৫৫। উত্তজগ সুমের শৃঙ্গে ভ্রমণ 

+ আকরাৎ- গিরিমেঘাদেঃ | 



3৪ বিচার-চন্দরোদর | 
মলা সপ এপস 

৭ পতি পিসি সি শি সপ পালা শি স্পিকিস ৭ দত স্টিল % শত পনিনীগসংলা "৮ পানি লীন লি পাসি পী সলিসটি পান্থ আসছিল লী লী ০ পা পাছত নিত তত 

চরস্তি চতুর শ্চৌবা বিষম! বিষয়ারয়ঃ | 

হরস্তি ভাব সর্বস্বং জাগর্থি স্বপিমীহ কিম্॥ ৫০ ॥ . 

ভুক্তং পীতমনস্তান্ু ভ্রান্তপ্চ বনভূমিযু। 
ৃষ্টানি স্থুথ হুঃখানি কিমন্যদিহ সাধ্যতে ॥ ৫৩।॥ 

সথখছুঃখান্ুভবনাডূয়ে। ভুয়ো বিবর্তনাৎ। 
অনিত্যত্বাচ্চ ভাবানাং স্থিত। নিফৌতুকা বয়ম্ ॥ ৫৪ ॥ 

ভুক্তানি ভোগবুন্দানি দৃষ্ট। চানিত্যতা ভূৃশম্। 
নোপলভ্যত এবানি বিশ্রান্তিরিহ কুত্রচিৎ ॥ ৫৫ ॥ 

্রান্তমুত্ত,জশূঙ্গাস্থ মেরূপবন ভূমিযু। 

লোকপাল পুরীযু্চৈঃ সংপ্রাপ্তং কিমকৃত্রিমম্ ॥ ৫৬ ॥ 

সর্বত্র দারুভিবৃক্ষা মাংসৈভূতানি ভূমুর্দা 
ছঃখান্তনিত্যতা চেতি কথমাশ্বাস্তাতে বদ ॥ ৫৭ ॥ 

ন ধনানি ন মিত্রানি ন স্থখানি ন বান্ধবাঃ। 
শরু,বন্তি পরিক্াতুং কালেনাকলিতং জনম্ ॥ ৫৮ ॥ 

করিলাম, উপবন ভূমিতে, লোকপালগণের অত্যুচ্চ পুরীতেও ত গিরাছি 

কৈ অকৃত্রিম, শাশ্বত, চিরস্থায়ী কিছু কি পাইলাম ? ৫৬। সর্বত্রই সেই 

দারুময় বৃক্ষ, সেই স্বাংসময় জীব, সেই মৃত্তিকাপূর্ণ পৃথিবী, সেই ছুঃখ, 
সেই অনিত্যতা, বলুন আশ্বস্ত হইয়া থাকি কিরূপে? ধন বলুন, মিত্র 

বলুন, স্থখ বলুন আর বান্ধব বলুন কেহই ত পরিত্রাণ করিতে পারে না 

মান্য কালের করাল গ্রাসে সর্বদাই পড়িয়া রহিয়াছে । ধুলিরাশির 

মত অস্থির জীবপুঞ্জ গিরিকুক্ষি পতিত মেঘগর্ভস্থ জলের স্তায় আসক্ত 

হইয়া অন্তঃপুরুতার্থ শূন্ত হইয়াই মরণ প্রাপ্ত হইতেছে। ৫৯। কাম আমার 
'আর মনোরম নহে, শ্ব্্য সকল আমার কাছে আর রমণীয় নহে; আর 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৪৫ 

5 ১ পভ লাখ লালসা সিস্সিক তত ক স্পা লি ৭ এপি সস লিপি এ পারো পন বি টি লোপ দিসি পাকি লা তানটিতান্ঠ পালা লাস্ট লাসপাসসপসিস 

জনে! জিমৃতজঠর জলব্ৎ গিরিকুক্ষিযু। 

যাত্যন্তঃশুন্ত এবাস্তং পাংহপচয়পেলবঃ *& ॥ ৫৯ ॥ 

ন মে মনোরমাঃ কাম! ন চ রম্যা বিভৃতয়ঃ। 

ইং মভাঙ্গনাপাঙ্গ-ভঙ্গলোলঞ্চ জীবিতম্॥ ৬০ ॥ 

কেব কম্ত কথং নাম কুত আশ্বাসন। মুনে। 

অগ্ধ শ্বো বা পদং পাপো৷ মৃত্যুমূন্ধি। নিষচ্ছতি ॥ ৬১ ॥ 

জীর্যস্তে জীর্যতঃ কেশা! দস্তা জীর্যস্তি জীর্যতঃ | 

ক্ষীয়তে জীর্যতে সর্ধং তৃক্কিবৈক ন জীর্যতে ॥ ৮৬ ॥ 

জীবিতং গলতি ক্ষিপ্রং জলমঞ্জলিনা যথা । 

প্রবাহ ইব বাহিন্তা গতং ন বিনিবর্তভতে ॥ ৮৯॥ 

ঝটিত্যেবাগতো। দেহঃ কুতোহপ্যজ্জুন বাতবৎ। 

বাতি পশ্তত এবাস্তং তরঙ্গাদুদ দীপবৎ ॥ ৯৪ ॥ 
নি 

পি আপা ৮০ 

এই জীবন ! এই জীবন যৌবনোমত্তা কামিনীর অপা্ুভঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত 

চপল ধারণা হইয়াছে। ৬*। পাপ (ক্র মৃত্যু ) বখন অগ্যই হউক বা 

কল্যই হউক মস্তকে আপদ ভার নিক্ষেপ করিবে, তখন কেবা কার, 

কেনই বা কার। বলুল ইহ! দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া থাকি কিরূপে ? ৬১। 

জরাজীর্ণ জনগণের কেশ জীর্ণ হয়, দস্ত জীর্ণ হয়, সবই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সবই. 

জীর্ণ হয় একমাত্র তৃষ্ণাই জীর্ণ হয় না। ৮৬। অঞ্জলি-ধৃত-জল যেমন 

অঙ্কুলির কাক দিয়া দেখিতে দেখিতে গলিয়া যায়, সেইরূপ মান্গুষের জীবনও 

অতি শীদ্র বিগলিত হয় । নদীপ্রবাহ একবার গত হইলে যেমন আর ফিরে 

না, জীবনও সেইরূপ। ৮৯1 যে যে দেহ আসে তা ষেন কোন একটা 

নিমিত্ত ধরিয়া হঠাৎ দেখা যায় আবার দেখিতে দেখিতে তরঙ্গের মত, 
এ...00771282
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০ পাংস্গুপচগ্জঃ পাংসুরাশিরিবপেলবঃ অস্থিরঃ। 



৪৬ বিচার-চক্জোদয়। 

রম্যেঘবরম্যতা দৃষ্টা স্থিরেঘস্থিরতাপি চ। 
সত্যেঘসত্যতার্থেু তেনেহ বিরসাবয়ম্ ॥ ৯১ ॥ 

স্থুখং ষদাত্মবিশ্রাস্তৌ গতে মনসি সত্বতাম্। 
পাতালে ভুতলে স্বর্গে তন্ন ভোগেধু কেুচিৎ ॥ ৯২॥ 
অপি সম্পরণনৃপ্তার্থাঃ পঞ্চাপীন্রিয় বৃত্তয়ঃ। 
তাবজ্জযস্তি মামেত! ভূঙ্গং চিত্রলতা ইব ॥ ৯৩॥ 

অস্ত দীর্ঘেণ কালেন নিরহংকৃতিনা ময় । 

ত্বর্গীপবর্গ বৈতৃষ্যমিদমাসাদিতং ধিয়! ॥ ৯৪ | 

চিরমেকান্ত বিশ্রাস্ত্যে তেনৈতন্নভসঃ পদম্। 
ত্বমিবাগতবানত্র দৃষ্টবানশ্মি তাং কুটাম্।॥ ৯৫ ॥ 

নির্ব্ধাণ, উত্তর, ৯৩ সর্গ। 

মেঘের মত, দীপশিখার মত কোথায় অস্ত হয়। ৯০। রম্য. বস্তুকে 
অরমণীয় দেখিয়া, স্থির বিষয়ে অস্থিরতা দেখিয়!, সত্য বলিয়া যাহা জান! 

হইয়াছিল, তাহাকে অসত্য জানিয়। আমরা বিরাগ প্রাপ্ত হইয়াছি। ৯১। 
মন সান্বিক হইলে যে চিত্তবিশ্রান্তি আর তাহাতে যে সুখ, পাতালে ভূতলে 
স্বর্গে--জ্রিভুবনের কোন ভোগেই তাহা পাওয়া যায় না। ৯২। সম্পূর্ণ 
হৃদয়ার্ধক বিষয় সকলও আছে, বিষয়ভোগের জন্য পঞ্চ ইন্দরিয়বৃত্তিও আছে, 
কিন্তু চিত্রে আঁকা লতা যেমন তৃঙ্গকে আকর্ষণ করিতে পারে না, সেইন্ধপ 
ইহারাও আর আমাকে আকুষ্ট করিতে পারে না। ৯৩। বহুকাল পরে 

আজ আমি আঅহং অভিমান শূন্ত হইয়াছি। স্বর্গ আর অপবর্গ বা! মোক্ষ, 
আমার উত্তম বুদ্ধি এই ছুয়েতেই বিতৃষ্ণ' আনিয়া দিয়াছে । ৯৪ । একান্তে 
চিরবিশ্রাস্তি লাভের জন্ত আপনার এই পররমাকাশরূপ পরম পদে 

আসিয়াছি। আসিয়াই আপনার এই কুটার দৈখিতে পাইয়াছিলাম। ৯৫। 
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 ভবরোগ-ভবরোগ চিকিৎদা | 
জগন্মাতা-- নানাবিধ শরীরস্থা অনস্তা জীবরাশর়2। 

জায়স্তে চ ত্রিয়ন্তে চ তেষামস্তো ন বিদ্ততে ॥ 

অসারে ঘোর সংসারে সর্বছূঃখ মলীমসে । 

. ঘোর ছুংথপ্রভাবেন ন সুখী জায়তে চিৎ ॥* 

মহারোগে মহাহঃখে মহা! দারিদ্রাশক্কটে | 

নানা ব্য/ধিগতে বাপি নান! পীড়াদি শঙ্কটে ॥ 
রাজধ্বংসে রাজভয়ে কারাগার গতে পুনঃ ॥ 

তথ গ্রহপীড়নে চ জলবহ্থিসমাকুলে ॥. 

সর্ধজ্.ভক্তিস্থলভ শরণাগত বৎসল। 

(কেনোপায়েন দেবেশ মুচ্যতে বদ শঙ্কর ॥ 

জগংপিতা-- সোঁপানভূতং মোক্ষন্ত মানুস্যং প্রাপ্য হুল্লভিং | 
ষ স্তারয়তি নাজ্মানং তম্মাৎ পাপরতোহত্র কঃ? 

ততশ্চাপুযুত্তমং জন্ম লক্ধা! চেক্দ্রিয় সৌঠ্ঠবং। 

ন বেত্যাত্মহিতং বস্ত স ভবেৎ ব্রহ্মঘাতকঃ ॥ 

শি শী 

সহজ সংস্কৃত বলিয়া অতি সংক্ষেপে ভাবার্থ মাত্র দেওয়া হইল। 

জগন্মাতা জিজ্ঞাস! করিলেন জীবের এই যে নানা প্রকার ছুঃখ এ হুঃখের 

অন্ত কিরূপে হইবে? জগতপিত! বলিতে লাগিলেন-_এই হুল্লভ মনুষ্য- 
দেহ লাভ করিস! যে আপনার মনকে ত্রাণ করিতে চেষ্টা না করে তার 
অপেক্ষা পাপী আর কে? সে ব্র্ষবাতক। ধর্ম লাভের জন্য মানুষ 

* পাঁঠ অসংলগ্ন 'হওয়ায় দুই স্থাদ হইতে সংঙ্রহ.কর! হইল | 

১১ 



৪৮ বিচার-চঙ্রোদয় | 
পরস্পস্ডিাস্ির ছি তি সাপ পাস সিলসিলা সি অসি পাপা ছত ৬ ২৪৭৯৯ সস পিটিসি বসত 5 ললিত তল ত 

বিনা দেহেন কন্তাপি পুরবার্থো ও ন দৃশ্ততে | 
তম্মাদ্ধেহধনং প্রাপ্য পুণ্যকম্মাণি সাধয়েৎ॥ 

রক্ষেৎ সর্বাত্মনাত্মানং আত্ম! সর্বস্ত ভাজনং | 

রক্ষার্থং যত্বমাতিষ্টেজ্জীবন্ ভদ্রাণি পশ্তাতি ॥ 

শরীর রক্ষণে যত্বঃ ক্রিয়তে সর্বথা! জনৈঃ। 

নহীচ্ছস্তি তন্থুত্যাগমপি কুষ্ঠাদি রোগিণঃ ॥ 

উদ্ভবো! বন্ত ধন্ধার্থো ধন্মো জ্ঞানার্থ এব চ। 

জ্ঞান্ঞ্চ ধ্যান যোগার্থং সোহচিরাৎ পরিমুচ্যতে ॥ 

উদ্বোধন আত্মৈব যদি নাত্বানমহিতেভ্যো। নিবারয়েৎ। 

কোহন্তো হিতকরস্তশ্মাদাত্মানং তারয়িষ্যতি ? 

ইহৈব নরক ব্যাধেশ্চিকিৎন্তাং ন করোতি যঃ। 

গত্বা! নিরৌষধং দেশং ব্যাধিস্ঃ কিং করিষ্যতি ? 
যাবত্তিষ্ঠতি দেহোহয়ং তাবৎ তত্বং সমভাসেৎ। 

স্থদীপ্তে ভবনে কো বা কৃপং খনতি ছুম্মতিঃ ? 
সিসি ২০০০ পপ পা সপ এ এ 

এই দেহ পায়। পুণ্য কর্ন কর, নিফাম ভাবে কর ধর্ম হইবে। ধর্মের 

দ্বারা জ্ঞান হইবে । জ্ঞান হইলে তবে হইবে ধ্যান। ধ্যান করিতে 

পারিলে সংসার হইতে উদ্ধার পাইবে । 

আপনাকে আপনি যদ্দি অহিত হইতে নিবারণ না কর তবে কোন্ 

হিতকারী তোমার আত্মাকে উদ্ধার করিবে ? এখানে ঘদি নরক ব্যাধির 

চিকিৎসা না করে তবে যে দেশে ওষধ নাই ভবরোগগ্রন্ত সে দেশে গিয়া 

কি করিবে? যতদিন দেহ আছে তত দিন তত্বাভ্যাস কর । সুন্দর 
দীপ্ডিশালী দেহ-ভবনে কে পাপের কৃপ খনন করে ? যে করে সে ছুর্মুতিই 
বটে। কল্য যাহা করিবে ভাবিতেছ তাহা অন্ভই কর।. যাহা অপরাহে 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৪৯ 
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শ্বঃ কার্ধ্য মগ্যকুব্র্বাত পূর্ব্বাহে চাপরাহ্িকম্। 

ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমন্ত ন বা কৃতম্ ॥ 

জাগ্রত হও সন্নিমজ্জজ্জগদিদং গম্ভীরে কাম সাগরে । 

মৃত্যুরোগজরাগ্রাহে ন কশ্চিদপি বুধ্যতে ॥ 

কালো ন জ্ঞায়তে নানাকার্ষ্েঃ সংসারসম্ভবৈঃ ৷ 

নথখহঃখৈঃ জনোহস্তি ন বেত্তি হিতমাত্মনঃ ॥ 

জড়ানার্তান্ মৃতানাপদৃগতান্ দৃষ্টাতিদুঃখিতান্। 
লোকে মোহনুরাং পীত্বা নবিভেতি কদাচন ॥ 

সম্পদঃ শ্বপ্রসংকাশা যৌবনং কুস্থমোপমং। 

তড়িচ্চপলমায়ুশ্চ কন্ত স্যাজ্জানতো ধৃতিঃ॥ 

শতং রীতি থন্পং নিদ্রান্তাদর্ধহারিণী। 

করিবে পার তাহ! বাহে রর ফেল। তোমার কার্ষ্য শেষ 
হইল বা হইল না_-ইহার জন্য মৃত্যু কোন অপেক্ষা করিবে না । মৃত্যু . 
রোগ জর! ইহারা গভীর কাম সাগরের সন্ভ--প্রাণহর জলচর। এই 

জগৎ সেই ভীষণ কামসাগরে ডুবিয়াছে । কেন প্ররবুদ্ধ হইতেছ না? 
"সারের অনেক কাধ্য, অনেক স্থখ দুঃখ, তাহাতেই ত মরিলে। 

কালকে ত লক্ষ্য করিতেছ না । আপনার হিত ত জানিলে ন। জড়, 

আর্ত, মৃত, আপদ প্রান্ত কত ছুঃঘীই ত দেখিলে? কি মোহ মদিরা 

পান করিয়া? কিছুতেই যে তোমার ভয় হইতেছে না? এখানকার 
সম্পদ ত স্বপ্রের মত দেখিতে দেখিতে ভাঙ্গিয়! যায়, যৌবনও ত ফুলের 
মত দেখিতে দেখিতে ঝরিয়। পড়ে; আয়ু ত তড়িতের মত চঞ্চল_-ধরিয়া 

রাখিবার কি পাইলে বল? চিরস্থা্ী কি পাইতেছ বল? শত বর্ধ 

মাযু তাও কত অল্প দেখ। নিদ্রাতে অর্ধেক গেল; বাল্য, রোগ, জর! 

স্পা 



০০০০০১০৩২৩০ পরে 

কাল্যরোগজরাহ্ঃখৈ স্তদর্ধমপি নিক্ষলম্ ॥ 
প্রারন্ধব্যে: নিক্ষস্তোগো জাগর্তব্যে প্রন্থপ্তকঃ | 

বিশ্বস্তব্যে ভত্স্থানে হা নরঃ কৈ ন্ন হন্যতে ? 

তোপ ফেন সমে দেহে জীবে-শকুনিবৎ স্থিতে । 

অনিত্যে প্রিয়সংসারে কথং তিষ্ঠস্তি নির্ভয়াঃ ? 

পশ্থান্নপি প্রন্থলতি শৃক্লপি ন বুধ্যতে। 

পঠননপি ন'জানাতি তব মায়! বিমোহিতঃ ॥ 

বালাংশ্চ. যৌবনস্থাংশ্চ বৃদ্ধান্ গর্ভগতানপি। 
. সর্বানাবিশতে মৃত্যুরেবস্ভৃতমিদং জগৎ । 

আযুক্ষয় কারপ--. স্বন্ববর্ণাশ্রমাচার লঙ্ঘনাৎ দুশ্ররিগ্রহাৎ। 

: পরস্ত্রীধন লোভাচ্চ নৃণামায়ুঃক্ষয়ো ভবেৎ ॥ 
বেদ শান্াস্তনভ্যাসাৎ তথৈব গুরুবঞ্চনাৎ | 

 নৃখামাঘুঃ ্য়োভূয়াৎ ইন্জিদ্াপামনিগ্রহাৎ ॥; .. : 

আর ছুঃখ ইহাতে আবার তাহারও অর্দেক কাটিয়া যাঁয়। াঁহা গ্রথমেই 

করিয়া! রাখিতে হইবে তাহাতে উদ্ভোগ হীন, যাহাতে .জাগিয়া থাকিতে 

হইবে সেখানে নিদ্রিত, যেধানে বিশ্বাস'করা উচিত সেখানে ভীতি- 

হাক] মানুষ কিসে হত না হয়? নদীবক্ষে ফেনপুঞ্জ মত এই. দেহ; 

জীব এই ক্ষপন্থায়ী দেহে শন্গুনির মত বাস করিতেছে । . অনিত্য সংসার; 

তাহাঁও তোমার প্রিয় । হায়! সংসারে নির্ভয়ে বাল করিতেছ, কিরূপ 1 

দেখিয়াও পদস্থলিত হইতেছে; শুনিয়াও. জাগিতেছ_ না; পড়িন্া শুনিয়া 
 পোকে কিছুই জানে ন!।.. হে দেরি! মানুষ তোমার, মায়ার বড়ই মুগ্ধ। 

বালক; যুবক, বৃদ্ধ এমন কি গর্ভস্থ শিশুও মৃত্যুমুখে পড়িতেছে.।, এইরূপ 

এই'জগৎ্। 'আঁপন আগুন বর্ণশ্রমের. আচার লজ্বন.করিয়া, অসৎ জন 
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জনা; কৃত্বেহ কম্মাণি সুখহঃথানি ভূঞ্জতে । 

 পরন্রাজানিনো দেবি ! যাস্ত্যাক়াস্তি পুনঃ পুমঃ ॥ 

ইহ বৎ ক্রিয্তে কর্ম তৎ পরত্রোপভুঞ্জতে | 

সিজ্মূলস্ত বৃক্ষন্ত ফলং শাখাস্ু দৃষ্তাতে ॥ 
দারিদ্রযহ্ঃখরোগাদি বন্ধনং ব্যসনানি চ । 

আত্মাপরাধ বুক্ষস্ত ফলান্তেতানি দেহিনঃ ॥ 

পিএ রি 

উত্তিষ্ঠত-_ | 
নিঃসঙ্গ এব মুক্তঃ হ্যাৎ দোষাঃ সর্বে চ সঙ্গজাঃ। 

সঙ্গাৎ পতত্যধে। জ্ঞানী চাঁবন্তং কিমুতাল্সবিৎ ॥ 

সঙ্গ: সর্বাত্মন! ত্যজ্যঃ স চেৎ ত্যক্তং ন শক্যতে। 
সপ্তিঃ সহ প্রকুবর্বাত সতাং সঙ্গে! হি ভেষজম্ ॥ 
সৎসঙ্শ্চ বিবেকশ্চ নির্্মলং নয়নদবয়ং | % 

যন্ত নাস্তি নরঃ সোহস্ধঃ কথং ন স্তাদমার্গগঃ ॥ 

. হইতে দান গ্রহণ করিয়া, পরক্ত্রী ও পরধনে লুন্ধ হইয়া! মানুষ আফুক্ষয 
করে। বেদাদি শান্তর অভ্যাস করে না, গুরু বঞ্চনা করে, ইন্জিয় নিগ্রহথ 
করে ন! তাই মানুষের আয়ুক্ষয় হয়। 

মানুষ ইহলৌকে কত কর্ণ করে, কত স্থুখছুঃখ ভোগ করে, পরলোক 
সম্বন্ধে কিন্তু অজ্ঞান । তাই হে দেবি ! ইহার! পুনঃ পুনঃ যায় আসে। 

এখানে যাহা করে সেখানে তাহারই ফল ভোগ করে। যেমন বৃক্ষের 

মূলে জল সেচন করিলে শাখাতে ফল দেখা যায় সেইরূপ । : জারিত্রা, ছুঃখ, 

রোগ, বন্ধন, ব্যসন এ সকলই মান্ুষের নিজরুত অপরাধঃবৃক্ষের ফল ॥ 

মানুয যে আমি আমি করে সেই আমিটির কাহারও সহিত সঙ্ধ হয় 
5 শ্রতিশ্থতি উতে দেজে পুরাণং হদযং স্থতম্। 
এতত্রয়োক্ত এব স্যান্ধন্ধো নানাত্র কেনচিৎ ॥ দেখ জাগবতে। 



৫২ বিচার-চন্ডোদয় । 
নি এসসি দিপা পা সিপিএ সপ পপি পা চিনি খত ২ 

উন্মার্গগামী-_ 

বঞ্চিতা শেষবিতৈক্তৈন্লিত্যং লোকে। বিনাশিতঃ। 

হা হস্ত বিষয়াহারৈঃ দেঁহস্থেক্ছিয় তস্করৈঃ॥ 
পুনঃ পুনঃ জনন মরণ-_ 

মাংস লুবে! থা! মতন্তে৷ লৌহশঙ্কুং ন পশ্তি। 
সুখনুন্ধান্তথা দেহী মায়াপাশং ন পশ্ঠতি ॥ 

হিতাহিতং ন জানস্তি নিত্যমুন্মার্গগামিনঃ। 

কুক্ষিপুরণনিষ্ঠা যে তেইবুধা নারকাঃ প্রিয়ে ॥ 

নিদ্রাঙ্ষুন্মৈধুনাহারাঃ সর্কেশাং প্রাণিনাং সমাঃ। 
জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তে। জ্ঞানহীনঃ পশ্তঃ স্বৃতঃ ॥ 

স্বদেহ ধন্দদারাদি নিরতাঃ সর্ববজস্তবঃ। 

জায়ন্তে চ ভিরন্তে চ হা হস্তাজ্ঞান মোহিতাঃ ॥ 

না। নিঃসঙ্গ হও যুক্ত হইবে। আমিটি যাহাতে মাথাইবে তাহাতেই 
আমার বোধ হইয়া যাইবে। সঙ্গ. বা আসক্তি হইতেই সব দোষ জন্মে 

জ্ঞানীও আমার আমার করিয়া অধঃপতিত হয়--অজ্ঞানীর. আর কথা 
কি? সর্ধপ্রকারে সঙ্গ ত্যাগ কর। দেহটির পর্য্যন্ত, মনটির পর্যন্ত 
সঙ্গ ত্যাগ কর, করিয়া নিঃসঙ্গ হও। একবারে সঙ্গ ত্যাগ না করিতে : 
পার তবে সৎসঙ্গ কর। সৎসঙ্গই ভব রোগের ওঁষধ! 

সৎসঙ্গ কর আর সর্বদা বিচার রাখ । এই ছটিই মানুষের চক্ষু। 

এ চক্ষু যার নাই সেই অন্ধ। সে কেন অনৎ মার্গে যাইবে না ? 

.. হায়! বিষয়মেবী দেহস্থ ইন্দ্রিয় তষ্করগণ অশেষ বিত্ত হইতে বঞ্চিত 
করিয়া নিত্য মানুষকে বিনাশ করিতেছে । রি 

মত্ত খাস্ত লোভে লোহার কাটা দেখে না । স্থুখের লোৌভেও মানুষ 
মায়ার বাগুরা দেখে না। নিত্য উন্মার্গগামী জন-_সর্বদা ইচ্ছামত 
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্বন্ববর্ণাশ্রমাচার নিরতাঃ সর্ধমানবাঃ | 

ন জানস্তি পরং তত্বং বৃথ' নস্তস্তি পার্বাতি ॥ 

নামমাত্রেণ সন্তষ্টাঃ কর্্মকাণ্ডরত। নরাঃ। 

মস্ত্রোচ্চারণ হোমাস্তৈ ভ্রামিতাঃ ক্রুতৃবিস্তৈ ॥ 
একভক্তোপবাসাস্তৈ নিয়মৈঃ কার়শোষণৈঃ। 

মুঢ়াঃ পরোক্ষমিচ্ছস্তি তব মায়! বিমোহিতাঃ ॥ 
দেহাদিদগুমাত্রেণ ক! মুক্তিরবিবেকিনাং। 

বন্মীক তাড়নাদ্ধেবি মৃতঃ কিন্ন, মহোরগঃ ॥ 

আহার বিহারশীল মানুষ-হিতাহিত দেখে না। হে প্রিয়ে, উদর পরায়ণ 

এই সবই অবোধ ও নারকী। নিদ্রা ক্ষুধা মৈথুন আহার, সকল প্রাণীরই 

সমান। যাহার আত্মজ্ঞান আছে সেই মানুষ। আত্মজ্ঞানহীন যাহার! 

তাহারাইত নরপণ্ড। সব জন্তই দেহের ধর্মে আর স্ত্রীদেহে আসক্ত হইয়াই 
পুনঃপুনঃ জন্মে আর মরে। হায়! মানুষ কিরূপ অজ্ঞানে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে। 

যে সবমান্ুষ বর্ণাশ্রম ধর্ম করে কিন্তু আত্মতত্বে লক্ষ্য করে না হে 

' পার্বতি ! তাহার! বুথাই নষ্ট হয়। নামে:মান্র কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত। 

মন্ত্রোচ্চারণ, হোম, নানা যজ্ঞ, উপবাস, নিয়ম, দেহ শুষ্ক করা-_মুঢ়গণ 

ফলস্তরতি শুনিয়! তোমার মায়াতে মোহিত হইয়া এই সব করে। কিন্তু 

কম যে তোমার প্রসন্নতার জন্ত করিতে হয় ইহা! একবারও ভাবে না 

বলিয়। অপার ছঃখে পড়ে । 

অবিবেকীরা যে দ্েহাদিকেদণ্ড করে তাহ দ্বারা মুক্তি কিরূপে হইবে? 
বল্মীক তাড়নে কি মহাসর্প মরে? ধন ও আহার অর্জনে ব্যন্ত দাস্তিক, 

বেশধারী জনগণ জ্ঞানীর মত জগতে ভ্রমণ করে এবং লোক প্রতারণা 

করে। 

০ শশা পসিপী পপ পা পপি 
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ধনাহারার্জনে যুক্তা দাস্ভিক! রেশধারিণং |, . 

ভ্রমস্তি জ্ঞানিবল্লোক্ে ্রামন্নত্তি জনানপি:॥ 

সাংসারিক ুখাদক্রং রঙ্গজ্ঞোম্পীতি বাদিনং। 

কর্বরঙ্গোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদস্তযাজং যথা! ॥ 

আজল্মমরণাস্তং হি 'গঙ্গাতীরং সমাজ্রিতাঃ । 

মণ্ডক মস্ত নক্রাস্তাঃ কিন্তেমুক্ত। ভবস্তি হি ॥ 

তম্মাদিত্যাদিকং কর্ম লোকরঞন কারগং। 

মোক্ষত্য কারণং সাক্ষাৎ তত্জ্ঞানং কুলেশ্বরি ॥ 

বেদাগমপুরাণজ্ঞঃ পরমার্থং ন বেত্তি যঃ। 

বিড়ম্বনঞ্চ তৎ তম্মাৎ তৎ সর্ধং কাঁকভাধিতস্ ॥ 

কথয়স্ত্যন্ননীতাবং স্বয়ং নান্ুভবস্তি হি। 

অহঙ্কার হতাঃ কেচিছুপদেশাদি বর্জিতাঃ ॥ 

সংসারের স্ুখটিও চাই, আর অহং ব্রহ্ম ইহাও বলা চাই । এই সব 

লোক কর্ম ভ্রষ্ট ও বন্গত্ষ্ট। ইহার্দিগকে অন্ত্যজ ভাবিয়া পৰিত্যাগ 

করিবে । 

_ জন্মকাঁল হইতে মরণ পর্য্স্ত গঙ্গাতীরে বাস করিলেই যদি মুক্তি হয়, 
তবে ভেক মস্ত হাঙ্গর কুস্তীর সবই মুক্ত। 

এসব কর্ম খালি লোকরঞ্জন জন্য । হে কুলেশ্বরি ! মুক্তির কারণ 

হইতেছে তত্বজ্ঞান। 
বেদ তন্ত্র পুরাণ সর্থ জানিলাম কিন্তু আত্মজ্ঞান নহি-_-এ সব-বিষ্ত 

কাককোলাহল মাত্র। ইহা! বিড়ম্বনা । 

উন্মনী ভাবট মুখেই ব্যাখ্যা করিতেছ কিন্ত কখন অস্ভূব কর নাই__ 

কাহারও উপদেশ গ্রহণও কর না এমন সব.লোক অহঙ্কার থারা হত 
বলিয়া জানিও। 

০ পপ পপ ৭ 
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পঠস্তি বেদ শাস্তাপি ঘিরদন্েপ্পল্পরং। 

ন জামন্তি পক্নং ত্বং দবর্বাপান্ধরলং বথা ॥ 
উদ্ধারোপায়-_সংসার মোহ নাশার শাববোধো। মহি ক্ষমঃ | 

ন নিবর্ডেত তিমিরং ক্ষপাচিন্দীপবন্তিনা ॥. 

প্রজ্ঞাহীনম্ত পঠনং অস্থান্ত র্পণং যথ।। 

দেবি প্রজ্ঞাবতঃ শান্ত্ং তত্বজ্ঞানস্ত কারপম্! 

প্রত্যক্ষ গ্রহণং নাস্তি বার্য়। গ্রহণং কুতঃ | 

এবং যে শাস্ত্রসংমুঢ়ান্তে দুরম্থা ন সংশরঃ4 

বেদাগ্যনেক শাস্ত্াণি স্বশ্লাঘুর্ধিদ্র কোটক্ঃ | 
তম্মাৎ সারং বিজানীয়াৎ হংসঃ ক্ষীরমিবাস্তসঃ ॥ 

"7 িপঞএাহিরকা 

পা পতি পপি পিপি স্পেস 

বেদ গড়ি যাহারা পরস্পর বিবাদ করে, পরমতত্ব জানে না 

এমন সব লোক তরকারী ঘাঁটা হাতার মত। 

ংসার দুঃখ নাশ করিতে যদি চাও, তবে শুধু শব্দের অর্থ জানিলে 

তাহা হয় ন|। শান্ত ব্যাখ্যায় ইহ! হয় না। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে 

কি অন্ধকার নাশ হয় ? 

কাধ্য করিয়।. অনুভব নাই শুধু পড়াটি আছে। এসব লোকের 
শান্ত্রপাঠ শুধু অন্ধের হাতে দর্পণ। গ্রজ্ঞাবানের কাছে শাস্ত্র হইতেছে 
তত্বস্ঞানের কারণ। প্রত্যক্ষ আত্মাকে ধরা হইল না-_কথায় শুনিয়া 
অধরকে ধরিবে? এইরূপ শাস্্রসূ় যে সকল লোক তাহারা শ্রীভগবান্ 
হইতে বছ দূরে । 

শান ত অনেক, আযুও অল্প, আবার বিদ্বও অনন্ত । অতএব সার 
যাহা তাহাই জান। হংস চাটনি বানিগনি নুন 
সেই়প অসার ছাড়িয়া সার গ্রহণ কর। 
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অভ্যন্ত সর্ব শান্্রাণি তত্বং জ্ঞাত্বা তু বদ্ধিমান্। | 
পলালমিব ধান্ঠার্থা সর্বশীস্ত্রাণি সংত্যজেৎ ॥ 
যথাহমূতেন তৃণুস্ত নাহারেণ প্রয়োজনং | 

তত্বজ্ঞশ্ত মহেশানি ন শাস্ত্েণ প্রয়োজনম্ ॥ 

ন বেদাধ্য়নানুক্তি নরশান্ত্রপঠনাদপি.। 

জ্ঞানাদেব হি মুক্তিঃ স্তার্ান্তথা বীরবন্দিতে 7 

আগমোখং বিবেকোখং দ্বিধ! জ্ঞানং প্রচক্ষতে। 

শববক্ষাগমময়ং পরব্রহ্ম বিবেকজম্। 

দ্বেপদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নিশ্মমেতি চ। 

মমেতি বধ্যতে জন্ত নির্মমেতি বিমুচ্যতে ॥ 

সর্বশাস্ত্র পড়িয়া তত্বটি জান। জানিয়া খড় ফেলিয়া যেমন ধান 
গ্রহণ কর! উচিত সেইরূপ পর্বশান্তর ত্যাগ কর। 

অমুতের দ্বারা তৃপ্ত যে তাহার আর আহারে প্রয়োজন কি? হে 
মহেশানি! তত্বজ্ঞের আব।র শাস্ত্রে প্রয়োজন কি? 

বেদ পাঠেই মুক্তি হয়না, শান্তর পাঠেও না । হে বীরবন্দিতে ! জ্ঞান 

হইতেই যুক্তি হয়। "মুক্তি তার দাসী” ইহা', মুক্তির উপায় যে ভক্তি 

সেই তক্তিতে শ্রদ্ধা উৎপাদন জন্য ইহা৷ না বুঝিয়! গালবাগ্য করা নিতান্ত 
সূঢ় বুদ্ধির কার্য । | 

জ্ঞান ছুই প্রকার; শাস্ত্র ও বিবেকজ। শান্ত জ্ঞানে শবাত্রন্মকে 
জানা যায় কিন্তু বিচার দ্বারাই পরব্রন্মের অপরোক্ষভূতি হয়। 

”আমার আমার” এই মম ভাবই লোকের বন্ধন |, মম ভাব শৃন্ত 

হওয়া মুক্তি। সেই কর্ই কমন যাহাতে সুখ ছুঃখরূপ বন্ধন নাই। 
 শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া! যে কর্ম্ম কর তাহাই নিষ্ধাম কর্ম। শু্ভগবানের 

এ এ তলীিলীছিল সি পস্টিরী সি ৬৫৯৮৮০-১, 
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তৎ কর্ম বঙ্লবন্ধায় সা বিদ্যা বা বিমুক্তয়ে । 

আয়াসায়াপরং কর্ম বিস্তান্তা শিল্পনৈপুণম্ ॥ 
যাবৎ কামাদি দীপ্যেত তাবৎ সংসার বাসন] । 

যাবদিত্রিয়চাপল্যং তাবত্বত্বকথাকুতঃ ॥ 

যাবৎ প্রবত্ববেগোস্তি তাবৎ সঙ্কল্পকল্পনং | 

যাঁবন্ন মনসঃ স্থ্র্যং তাবত্বত্ব কথাকুতঃ ॥ 

যাবৎ দেহাভিমানঞ্চ মমতা! যাবদেব হি! 
যাবন্ন গুরুকারুণ্যং তাবত্ৃত্বকথাকুতঃ ॥ 

তাবত্তপোব্রতং তীর্থং জপহোমার্চনাদিকং। 
বেদশাস্ত্রাগম কথা যাবত্ৃত্বং ন বিন্দতি ॥ 

০৮ পিপাসা পাপী শপ পটার ক ৯৮ -০০-:7 শী পা 

প্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া যে কর্ম তাহাতে বন্ধন নাই। নিষ্কাম কর্মই কর্ব। 
যে বিদ্যা দ্বারা সংসার সাগর হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহাই বিদ্যা ৷ 

গালবাদ্য জন্ যে বিদ্যা তাহ! অবিদ্যা। নিকৃষ্ট কর্ম দুঃখের জন্ত আর 

অপর! বিদ্যা যেটা! সেটা শিল্প নৈপুণ্য মাত্র। 

যতদিন কাম তোমার মধ্যে উজ্জ্বল আছে ততদিন সংসার বাসনা 

থাকিবেই। যতদিন ইন্দ্রির় চপলতা আছে ততদিন তত্ব কথা কোথায় ? 
এটা ওটা করিবার বেগ যতদিন আছে ততদিন সঙ্কল্প বিকল্প থাকিবেই। 
মন যতদ্দিন সন্কর শূন্য হইয়া শান্ত না হইতেছে ততদিন তত্ব কথা 
কোথায় ? | ৃ ূ 

যতদিন দেহ অভিমান আছে, আমার আমার রূপ মমতা ততদিন 

আছেই । শ্রীগুরুর করুণা যতদিন ন! পাইতেছ ততদিন তত্ব কথা 

কোথায় ?  উ 22 ৃ 

বতদিন তত্বটি না জানিতেছ ততদিন তপ, ব্রত, তীর্থ, জপ, হোম, 

৪ নী ৬? জবি আজ 



৮ ৷ সর্ধিটারনচঞ্জোদায | 
০৩০০৬০৩ কে েককি িহেরে  এ 

তন্মাৎ সর্ধগ্রযতেন 'সর্বাণস্থান্নু/সর্ঘদা! |... 

ধর্খজ্ান 'সুপুষ্পন্ঠ স্বর্গলোক ফলল্ত চ । 

তাপত্রয়ারিসংভগ্রশ্ছায়! মোক্ষতরোঃ শ্রদ্ধেৎ॥ .. 

ইতি কুলার্ণবে পঞ্চম খণ্ডে 'জীবজ্ঞানস্থিতি কথনং নাম প্রথমোল্লাসঃ। 

' -. স্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্র । 

মুড় জহীহি ধনাগমতৃষ্ঃ ত কুরু তন্ুবুদ্ধে !* মনসি বিভৃষ্ণাম্। 

যল্পভসে নিজকন্মোপাত্তং, বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তস্॥॥১॥ » 

অর্চনা এই সব, আর বেদশান্ত্র, আগম, এই পবও ততদিন ৷. সেই'জন্ত 

বলি যদি কেহ আত্মসিদ্ধি চায় তবে 'তত্বনিষ্ট হউক। আমি যে অদজ, 

অসঙ্গ বলিয়াই অখণ্ড চৈতন্ত-_-”আমিই সে” ইহার অভ্যাসই তত্বনিষ্ঠা ৷ 

অতএব পর্ব প্রযত্বে সর্বদ। রি অসঙ্গ ভাবে থাক] রূখ তত্বনিষ্ঠা 

অভ্যাস কর। 

ধর্মজ্ঞান যাহার পুষ্প, স্বর্থলো্ যাহার ফল, তাপত্রয় কি জন্য 

যাহার শীতল ছারা সেই -ম্বোক্ষতরু আশ্রয় কর। রি 
.১। রেমূ! অর্থ অর্থ এই তৃষ্জা ত্যাগ কর। রে মন্দঘুদ্ধে! 

| মনে বিতৃফণা আনয়ন, কর। নিজ কর্তব্যটি স্থির করিয়া, ক্ষর্রব্য কর্ম 
ীলাদনে যে বিত্ত লাভ করিবে তাহাতেই চিত্তবিনোদন কর.। , । 

৯ করসন্বিদ্ ইতি বা পাঠঃ 
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অর্থমনর্থং তাবয় নিত্য নাস্তি ততঃ স্থখলেশঃ সত্যম্। 

পুত্রাদপি-ধনভাঙ্াং ভীতিঃ, সর্বত্রৈষা কথিতা 1 নীতিঃ.॥.২ ॥ 
কা তব কাস্তা কন্তে পুত্রঃ, সংসারোহ্য়মতীবৰ বিচিত্রঃ। 

কস্ত ত্বং বা. কৃত আয়াতস্তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতিঃ ॥ ৩). 

মা কুরু ধনজ্জনযৌবনগর্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্। 
মায়াময়মিদমধিলং হিস্থা, ব্রহ্মপদং প্রবিশীশু-বিদিত্বা ॥ ৪.1 
অষ্টকুলাচল সপ্তুসমুদ্রাঃ-ব্রহ্ম পুরন্দর দিনকর রুদ্রাঃ.। 

 নত্বং নাহং নাং লোকঃ.তদপি কিমর্থং ক্রিন্নতে শোকঃ 0৫. 

সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসঃ, শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ। 
সর্ধপরিগ্রহভোগত্যাগঃ, কন্ত সুখংন করোতি বিরাগঃ ॥ ৬ ॥ 

পপি পিপিপি শিপ ০ পা পপ স্পা 

২। অর্থই অনর্থ নিত্য, ভাবনা কর। তাহাতে' নিশ্চয়ই সুখের 

লেশ মাত্রও নাই। পুত্র হইতেও চিসাজিরসারানা 

দেখা যায়। | 
৩। কে তোমার প্রিয়তমা! ? কে তোমার পুত্র? "অতি বিচিত্র 

এই সংসার । কার বা তুমি? কোথা হইতেই বা তুমি আদিলে 1 

ভ্রাতঃ এই তত্ব মনে মনে সর্বদা ভাবনা কর। 
৪। ধন, জন, যৌবনে গর্ব করিও না। কাল: নিমেষ মধ্যে সবই 

হরণ করে। এই অখিল বরঙ্গাণ্ড মায়িক। মাঁগ়িক যাহা কিছু তাহা 
ত্যাগ করিয়া তুমি' পরমপদ জান, জানিয়া তাহাতে প্রবেশ কর। 

৫। অষ্টকুলাচল, সপ্তসমুত্র, ব্রহ্মা, ইন্্র, হুর্য্য, কুত্র, তুমি, আমি এই 
সবই মিথ্যা, হাটি? লোক জগ নিন তবে ০০০০৮ 
জন্ত ? 
_.৬। দেব-মন্দিরে, তরুতলে, সদা! অবস্থান, ভূমি শয্যা, ব্যাচন্ার্দি 

1 বিহিত। হাতি বা পাঠঃ । 



ও বিচার-চক্দোদয় । 
৯ শাস্টি পরি িাসসি লোস্সি তিল ২ আসিস ২০ 

শত্রো মিত্রে পুজ্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্বং বিগ্রহসন্ধৌ । 

ভব সমচিত্তঃ সর্বাত্র ত্বং, বাঞ্ছস্চিরাদ্ যদি বিষুত্বম্ ॥ ৭ ॥ 
তবয়ি ময়ি চান্ট্রৈকে৷ বিফ্ুর্ব্যর্থং কুপ্যসি মধ্যসৃহিষুঃ | 

সর্ধন্রিরপি পম্তাত্মানং সর্ধবভ্রোৎস্থজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ৮ ॥ 

প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং নিত্যানিত্যবিবেকবিচারম্। 

জাপ্যসমানসমাধিবিধানং, কুর্ববধানং মহদবধানম্ ॥ ৯ ॥ 

নলিনীদলগতজলমতি তরলং,* তদজ্জীবিতমতিশয়চপলম্। 

ক্ষণমিহ সঙ্জন সঙ্গতিরেক1 ভবতি ভবার্ণৰ তরণে নৌকা ॥ ১০ ॥ 
শপ? শপ 

পরিধান, সর্বপ্রকার দান গ্রহণ করিয়া যে ভোগন্থথ তাহা ত্যাগ, এই 
বৈরাগ্যে কে না সুখী হয়? 

৭। শক্র মিত্র পুত্র বন্ধু সন্ধিবিগ্রহ এ সকলে যত্ব করিও না। যদি 

অচিরে বিষুভাব প্রাপ্তির বাঞ্ কর তবে সর্বত্র তোমার সেই রমণীয় 
দর্শনকে দেখিয়া! দেখিয়! বাহিরের বিভিন্ন সকল বস্তুতে সমচিত্ত হও । 

৮। তোমাতে আমাতে আর সর্ধঘটে এক সর্বব্যাপী: বিষ্টই 
আছেন। অসহিষ্ণু হইয়া! আমার উপরে বৃথা ক্রোধ করিতেছ কেন? 

সর্ব বিষয়েই আত্মীকে দেখ। সর্বভূতে ভেদজ্ঞান ত্যাগ কর। 
৯। প্রাণায়াম কর, প্রত্যাহার কর, নিত্য কি অনিত্য কি বিবেক- 

বুদ্ধিতে বিচার কর আর জপ করিতে করিতে সমাধি -্লাভ কর এই 

সকলে মনোযোগ কর-_ইহা অপেক্ষা মহৎ অনুষ্ঠান আর কিছুই নাই। 
১%। পদ্মপত্রস্থিত অতিশয় চঞ্চল জলবিন্দু ত -দেখিয়াছ? তাহার 

মত জীবের জীবন অতিশয় অস্থির। এক ক্ষণমাত্র সাধুস্র্গকেও ভব- 
সমুদ্র পারের তরণী বলিয়। জানিও। 

* নলিনীদলগতসলিলং তরলং অথব!। জলবৎ তরলং--ইতি পাঠবয়ম্। 



নিটার জারির 1 ৬১ 
রি সরি লী সিল চটির পাস মি পক িপিপ্সিসিত তাস এপস পা সিিসিপাস্িতীসিতসছি এসি ৭ ৪ পা 

কা তেহষ্টাদশদেশে চিন্তা, বাতুল তব কিং নাস্তি নিয়ন্তা। 

যস্থাং হস্তে সুদৃঢ়নিবন্ধং) বোধয়তি প্রভবাদিবিকুদ্ধম্ ॥ ১১ ॥ 

গুরুচরণাঘুজনির্ভরভক্তঃ, সংসারাদচিরাস্তব মুক্তঃ | 

ইন্দ্িয়মানসনিয়মাদেবং, দ্রক্ষ্যসি নিজহৃদয়স্থং দেবম্ ॥ ১২ ॥ 

ঘ্বাদশপঞ্জরিকাময় এষঃ, শিষ্যাণাং কথিতো হযুপদেশঃ। 

ষেষাং চিত্তে নৈব বিবেকস্তে পচাস্তে নরকমনেকম্ ॥ ১৩ ॥ 

ইতি শ্রীমচ্চস্করাচাধ্যবিরচিতং দ্বাদশপঞ্জরিকান্তোত্রম্ ॥ 

পপ পপ পাপা পাল পাপন পাপা এ ভাপ তর, ৯৮ পাপা পাপ 

১১) কেন তোমার এই অপার চিন্তা? রে বাতুল! তুমি কি 

ভাব তোমার কেহ নিয়ন্ত নাই? যিনি তোমাকে নিজের হাতে দৃঢ়রূপে 
ধরিয়! রাখিয়াছেন, যত কিছু বিরুদ্ধ শক্তি তাহা হইতে তিনিই তোমার 

গ্রবোধ জন্মাইবেন। | 

১২। অধোমুখে সহশ্র দল কমলের নীচে উর্ধমুখে নির্মল দ্বাদশ দল 
কমল; তন্মধ্যবত্বী ব্রিকোণে শ্রীগুরু, চরণ রাখিক্া সর্ধদাই অবস্থান 

করিতেছেন। ভক্ত হও! গুরুপাদপদ্মে নির্ভর কর! করিয়া সংসার 

হইতে অচিরেই মুক্ত হও। শ্রীগুরু চরণ-কমল চিস্তা করিয়৷ করিয়া 

ইন্দ্রিয় আর মনকে নিয়মিত কর তবেই নিজ হৃদয়স্থ. দেবতা কে 

দেখিবে। 

১৩। দ্বাদশ পঞ্জরিকাময় এই উপদেশ আমি শিষ্যদিগকেই বলিলাম । 
কিন্তু ইহাতেও যাছাদের চিত্তে বিচার না জন্মিবে তাহারা অনেক নরকে 
পচিবে। 



৬২ বিচারচন্ডোদসক। 

৭। 

, চর্পটপগ্রিক। স্তোত্রম্ । 

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ, শিশিরবসস্তৌ পুনরায়াতঃ | 
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যাযু স্তর্দপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ 

ভক্জ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মুঢ়মতে । ১। 
প্রাপ্তে স্রিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষাতি ভূক ঞ. করণে ॥ 

_ আগ্রে বন্ধিঃ পৃষ্ঠে ভানু রাত্রৌ চুবুকসমর্পিতিজানুঃ 

করতলভিক্ষা তরুতলবাসঃ তদপি ন মুঞ্চত]াশা-পাশঃ |. 

ূ্ ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং'ভজ গোবিন্ং মুঢ়মতে। ২। 

১) দিন এবং রাত্রি, সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল, শিশির খাতু ও বসন্ত 

খত ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতেছে আসিতেছে । কাল ক্রীড়৷ করিতেছে, আদব 
ক্ষয় হইতেছে ; তথাপি আশ! বায়ু ত্যাগ হইতেছে না। রে মুড বুদ্ধি! 

গোবিন্দ ভজন! কর ! গোবিন্দ তজনা কর! গোবিন্দ ভজন! কর। 

পড় কৃঞ্ করণে” ডু কৃঞ্ করণে” এই যে ধাতু পুনঃ পুনঃ জপিতেছ, 

মৃত্যু নিকটে আসিলে কি এই "ডু কৃঞ করণে” তোমায় রক্ষা করিবে? 
গোবিন্দ ভজ | 

২) শীতকালে দিনেরবেলায় সম্মুখে রাখে অগ্নি,পৃঠে লাগায় স্্য্ের 

_ তাপ আর রাব্রিকালে উবু হইয়া! বসিয়! ছুই জানু মধ্যে চিবুক রাখিয়া শীত 
নিবারণ করে। ভিক্ষা পাত্রও নাই--করতল ভিক্ষাপাত্র করিয়াছে) 

বাস ত তরুতলে। কিন্ত আশা পাশ কি. ছাড়িয়াছে? রে মূঢ়মতে! 
গোবিন্দ ভজন কর। “ধাতু মুখস্থ করিয়া কি হইবে?” 



বিচার-চক্রোদয় | ৬ 
এসপি সিসি জাপত জিনিস এটি জিলা 2৬ সির উস ৬ সিকি ৬ তি কা লস লি পচ লড লালা লী তাত পা লা লা ত্লীসিলা পাস সি 

 বাবদ্ধিতৌোপার্জীনশক স্তাবরিজপরিবারোরক্রঃ 
পশ্চাদ্ধাবতি জর্জরদেহে বার্তীং পুচ্ছতি কোহপি ন গেহে । 

_ ভজ গ্োবিন্বং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মুঢ়মতে | ৩। 

জটিলী মুণ্তী লুঞ্গিতকেশ: কাষায়াস্বরবন্কুতবেশ: 

পশ্ঠন্নপি চ ন পশ্ঠতি মুঢ় উদরনিমিত্বং বহছুক্কৃতবেশঃ | 

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্বং ভজ গোবিন্দং মুঢ়মতে 1 91 

তগবদগীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গাজললবকণিক' পীতা 

সরুদপি ষস্ত মুরারিসমর্চা তস্য যমঃ কিং কুরতে চর্চা । 

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্বং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে | ৫ । 

৯ পাত ীপী তস শশীপিপোিক। শশী ৭ ০ পাশ তিশা মী রর রি 

৩। বত দিন বিত্ত উপার্জনের শক্তি "মাছে তত দিন নিজ পরিবার- 
বর্গ তোমার অনুগত; শেষে দেহ যখন জরায় জর্জরীভৃত হইবে তখন 
গৃহে কেহই আর তোমার সংবাদ লইবে না । রে মুঢ় বুদ্ধি! গোবিন্দ 
ভজনা কর। 

৪। কেহ জটা বাঁড়াইয়াছে, কেহ মুণ্ড মুড়াইতেছে, কেহ বা মাথায় 
স্্ীলোকের মত বড় বড় চুল রাখিয়াছে, কেহ বা কাষায় বস্ত্র পরিয়া বনু 
সাজে সাজিতেছে। মৃঢ় বুদ্ধি কিন্তু দেখিয়াঁও দেখে না-_কেবল উদরের 
জন্য বু বেশ ধারণ করিতেছে । রে মুঢ়মতে ! গোবিন্দ ভজন! কর। 

৫। ভগবদগীতা কিঞ্তমাত্রও যে ভক্তি ভরে পাঠ করে, গঙ্গাজলের 
থে বিন্দু সেই বিন্দুর কণিকামাত্রও যে ভক্তিপূর্বক পান করে, একবার 
মাত্ও যে শ্রীরুষ্ণ অর্চনা করে ধম আর তাহার কি চর্চা করিবে? 

ৰ ও মুচ!. গোবিন্দ ভজন! কর। | 
| র্ 



৬৪ বিচার-চন্দ্রোদয়। 

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ড দশনবিহীনং জাতং তুগ্ড 

বৃদ্ধে৷ বাতি গৃহীত্বা দণ্তং তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপিওম্। 

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মুঢ়ুমতে | ৬। 

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত স্তরুণস্তা বত্তরুণীরক্তঃ 

বুদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্রঃ পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্নঃ। 

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্বং ভজ গোবিন্দং মুড়মতে । ৭। 

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননীজঠরে শয়নং 

ইহ সংসারে ভবছুস্তারে কৃপয়াহপারে পাহি মুরারে। 

ভজ গোবিন্বং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মুঢ়ুমতে | ৮। 

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ 

পুনরপ্ায়নং পুনরপি বর্ষং তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্। 

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্থং মুঢ়ুমতে । ৯। 

পপ আপ পম পপ পা 

৬। অঙ্গের চর্ম হইল লোল, মস্তকের চুলও পাকিল ? মুখের দীঁতও 

পড়িল, বুদ্ধ যঠী লইয়! হাটিতেছে তথাপি আশ! পিও ত্যাগ করে না 

এখনও ভাবে আমার হেন হইবে তেন হইবে। রে মূঢ়! গোবিন্দ ভজ। 
৭। বালককাল যাবৎ ত খেলায় আসক্তি, যুবাকাল ভোর যুবতীর 

পশ্চাতে, সমস্ত বুদ্ধ বয়সট! ধরিয়াই চিস্তামগ্ন। পরম ব্রহ্মতে কেহই মন 

লাগাইল না। রেমুঢ়! গোবিন্দ ভজনা কর। 
৮। পুনরায় জন্ম, পুনরায় মরণ, পুনরায় জননী জঠরে শয়ন। এহ 

অপার দুস্তর ভব সংসার হে মুরারি! তোমার ক্কপ! ভিন্ন পার হইবার 

উপায় নাই। রে মুড়মতে ! গোবিন্দ ভজ।- 

৯। পুনরায় রাত্রি, পুনরার দিন, পুনরায় পক্ষ, পুনরায় মাস, পুনরার 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৬৫ 
রক ১ 

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ 

নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারো৷ জ্ঞাতে তত্বে কঃ সংসারঃ। 

ভজ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মু়মতে । ১০ । 

নারীস্তনভরনাভিনিবেশং মিথ্যা মায়ামোহাবেশং 

এতন্মাংসবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারংবারম্। 

ভজ গ্োবিন্দং ভজ গোবিন্বং ভজ গোবিন্দং মুঢ়মতে 1১১। 

কন্্ং কোহ্হং কৃত আয়াতঃ ক! মে জননী কো মে তাতঃ 

ইতি পরিভাবয় সর্বমসারং বিশ্বং ত্যক্তু। স্বপ্রবিচারম্। 
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্বং মুঢুমতে ।১২। 

শী পাপা ২৬ পিপিপি পপ পপ ০, পপ "পপ পা পপ 

উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ, পুনরাম্র বর্ষ এই সব পুনঃ পুনঃ আসিতেছে যাইতেছে । 

তথাপি আশা! বাতিক ত্যাগ করিতেছ না । রে সুঢ়মতে ! গোবিন্দ ভজ। 
১০। বয়স হইয়! গেলে আর কামের বিকার কি থাকে ? সবই শেষ 

করিয়াছ কামের ইচ্ছা! থাকিলেও আর শক্তি নাই। জল শুথাইলে আবার 
মরোবর ফি থাকিল? দ্রব্য নাই পরিবার কি থাকিবে? আর তত্ব 

জরানিলে সংসার কি থাকে? মূঢ়মতে ! গোবিন্দ ভজন কর। 

১১। নারীর পীন স্তনে যে চিত্ত স্থাপন কর আর বল আমার চিত্ত 

হবরণ করিল সেটা ত প্রাণ হরণ। সেটা ত মিথ্যা মোহের আবেশে হয়। 

স্তন কাটিয়া দেখ ইহা! ত মাংস, রক্ত, মেদ. ইত্যাদির বিকার । ইহ! মনে 

প্রতিদিন বিচার কর। করিয়৷ আসক্তি ত্যাগ করিয়া গোবিন্দ ভজ। 

১২। কে তুমি? কে আমি? কোথা হইতে আসিয়াছ? কে 
আমার জননী? কে আমার পিত৷ ? অসার স্বপ্ন তুল্য এই সমস্ত বিশ্ব 
মনে মনে ত্যাগ করিয়া উহাই সর্বদা ভাবনা কর। রে মুদ্রমতে ! 
গোবিন্দ ভজন কর। 



৬শ বিচার-চন্ছ্বোদয় । 

গেয়ং গীতানামসহত্রং ধ্য়ং শ্রীপতিরূপমজশ্রং 

নেযং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং দেয়ং দীনজনায় চ বিত্বম্ | 

ভজ গোবিন্দং ভঙ্জ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দ মুড়মতে 1১৩। 

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে 
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে ভাধ্যা বিভ্যতি তশ্মিন্ কায়ে। 

ভজ গ্বোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে ।১৪। 

সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ পশ্চান্ধন্ত শরীরে রোগঃ 

ষদ্তপি লোকে মরণং শরণং তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্। 

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্বং মূঢ়মতে 1১৫। 

রথ্যার্পটবিরচিত কন্থঃ পুণ্যাপুণ্যবিবর্ধজিতপন্থঃ 

নাহং ন ত্বং নায়ং লোৌকম্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শৌকঃ। 

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মুঢ়মতে ।১৬। 

১৩। শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম গান, শ্রীপতির রূপ অজন্র ধ্যান, সাধু সঙ্গে 

চিত্ত নিবেশ এবং দীন দরিদ্রকে ধন দান, এই সবই কর্তব্য। রে মুঢ়মতে ! 
গোবিন্দ ভজনা কর। | 

১'। জীব ষত দিন দেহে বাম করেঃততদিন লোকে গৃহের কুশল 

জিজ্ঞাসা করে। শ্বীস বায়ু চলিয়! গেলে যখন দেহের ভীষণ অবস্থা হয় 
তখন তোমার দেহকে যে বড় বেশী আদর করিত দেই স্ত্রীও এ প্রাণহীন 

স্ফীত দেহ দেখিয়! ভন্ন পায়। রে মুঢ়মতে ! গোবিন্দ ভজনা কর। 
১৫। সুখের জন্য স্ত্রী দেহে বিলাস 'করে, করিয়া পশ্চাৎ রোগ 

শরীরকে নষ্ট করে। মানুষ মরণের শরণ লইবে তবু কিন্ত,পাপাচরণ ত্যাগ 

করিবে না। রে মুঢ়মতে ! গোবিন্দ ভজন! রুর 

১৩। পথত্যক্ত জীর্ণ বন্ত্রবণ্ড বিরচিত কন্থ! সম্বল করিয়! পাপ পুণ্য 



বিচার-চক্দ্রোদয় । ৬৭ 
৯ রিনি সজিপ্র সস বি ৯০৯ স্টিভ শি ৬, এলার্ম লোন 

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রতপরিপালনম্থব! দানং 

জ্ঞানবিহীনে সব্ধমনেন মুক্তিনি ভবতি জন্মশতেন। 

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মুড়মতে ।১৭। 

শ্করাচার্য্য | 
নি রি ররর রত 

বিবজজিত সেই অসঙ্গ চচতন্ত পথে চল। তিনি ভিন্ন যখন আমিও নাই, 
তুমিও নাই, এই সব লোকও নাই তবে কি জন্য শোক করিবে? মুঢ়মতি ! 

গোবিন্দ ভজ । 

১৭। গঙ্গা! সাগরেই যাও, ব্রতই কর, আর দাঁনই কর, জ্ঞান ভিন্ন এই 
সকলে শত জন্মেও মৃত্যু সংসার সাঁগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে 
না। রে মুঢ়মতে ! গোবিন্দ ভজন কর। ভজন। শুন্য হইয়। ডু কৃঞ 

করণে তোমার কোন্ গতি লাগিবে ? 



দ্বিতীয় উল্লাস-_-অনুরাগের বস্তু । 

ওমৃ স্কুল সুক্ষ আকার। 

[ অশ্চ, উশ্চ, মশ্চ তেষাং সমাহারঃ বিঞু মনহেশ্বর ব্রহ্গরূপত্বাৎ ] 

ওুঁকারং চপলাপাঙ্গি ! পঞ্চদেবময়ং সদাঁ। 

রক্তবিহ্যল্লতাকারং ত্রিগুণাত্বানমীশ্বরম্ ॥ 

পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং নমামি দেবমাতরম্ । 

এতত্র্ণ, মহেশানি ! স্বয়ং পরমকুণ্ডলীম্। কামধেনু তন্ত্ে। 

বিশ্বরূপমথোক্কারং সগুণঞ্কাপি নিপুণম্ । 
অনাখ্যনাদসদনং পরমানন্দবিগ্রহম্ ॥ 

শবব্রন্দেতি যৎখাতং সর্ববাঙ্ময় কারণম্। 

অথোপরিষ্ঠান্নাদস্ত বিন্ুরূপং পরাৎপরম্ ॥ 

৷ বিধিরিলোকয়াঞ্চক্রে ইত্তি.কাশীষ্থ ১৪ লিঙ্গ কথনে ] 

হে চপলাপাঙ্গি। আমি গুকারকে নমস্কার করি । ইনি ব্রহ্গা, বিষ, 

রূদ্র, ঈশ্বর ও শিব এই পঞ্চ দেবময় । ইনি দেখিতে রক্তবিহ্যল্পতার মত। 

ইনি সত্বরজন্তম গুণে উপহিত আত্মা। ইনি ঈশ্বর। ইনি পঞ্চপ্রাণময় 

বর্ণ ধারিণী। ইনি পঞ্চাশ মাতৃকাঁবর্ণময়ী । ইনি দেবমাতা। হে মহে- 

শানি! এইক্প যিনি তিনি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী। [শক্তি ও শক্তিমানের 

অভেদত্ব লক্ষ্য করিয়া ও বর্ণনা করা হইল ]। 
গুকার বিশ্বরূপ, সগুণ, নিগুণ। যাহার নাম দেওয়। যায় না এমন 

ঘে নাদ তাহীর গৃহ বা লয় স্থান ইনি। ইনি পরমানন্দবিগ্রহ। ইনি 
শব্ব্রন্ম, সমস্ত বাক্সন্দর্ভের কারণ। নাদের উপরে অধিষ্ঠিত যে বিন্দু 

সেই বিন্দু বা শক্তিরপও ইনি। ইনি পরাৎপর। ব্রন্গ' ইহাকে প্রথমে 



বিচার-চন্দ্বোদয় । ৬৯ 

দর্শন করেন । ক্সাঁজাহত্স জক্সক্কমিযালী্হছন্হীঠবিন ভুলা 
লভ্রজল্মা্ক্ম অ্িনিতীন: । ধাহীরা মন্ত্রী তাহারাই খষি। 
মনকে যিনি পরিত্রাণ করেন তিনিই ব্রহ্ম । মন্ত্রই শ্রীভগবান্। মন্ত্রই 
শব ব্রন্ধা। শব ব্রহ্ধই পরব্রন্গে স্থিতি প্রদান করেন। ব্রহ্গাই গুকারকে 
প্রথমে দর্শন করেন। কিরূপে দর্শন করেন? না গুঁকার গায়ত্রীছন্দে 

আচ্ছাদিত এই ভাবে দেখেন। মণিকে ঝলক জড়িত দেখা যেরূপ ইহাও 

সেইরূপ। ওুঁকার ছন্দ জড়িত হইলেই ব্যক্তাবস্থায় আসিয়! রূপ ধারণ 

করেন। এই প্রথম রূপই অগ্রিদেবতা । 

ব্রাহ্মণকে সর্বকর্থ্ে গুকারকে বিনিয়োগ করিতে হয়। এই জন্ 

৪কারকে পরোক্ষভাবে জানাই ব্রাহ্মণের প্রধান কর্ম। শাস্ত্র নলেন-_ 

সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ব্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্। 
গুকারং যে! ন'জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥ 

অ, উ, ম, নাদ (+), বিন্দু (*), শক্তি বা কলা (7), শাস্ত বা 

কলাতীত ( ) গুঁকারের এই সপ্তঅঙ্গ ৷ 

কারস্ত উত্তরার্ং ঘা অন্ধ মাত্রা ত্দন্তর্নাদ বিন্দু শক্তি শাস্তাখ্য ইতি ॥ 
অ, উ, ম সম্বন্ধে পরে বলা যাইতেছে । এখানে এই মাত্র বলা 

হউক যে শববন্ষ গুকারের অকার দ্বার! রজোগুণ, উকার দ্বারা সত্বগুণ 

ও মকার দ্বারা তমোগুণ লক্ষিত হইতেছে । “নাদ” দ্বারা  নাদ সংজ্ঞ। 

লুপ্ত মকারঃ] সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক শক্তি লক্ষ্য কর! হয়। 

বিন্দুতে সাত্বিক রাজসিক, তামদিক এই তিন অহঙ্কারকে লক্ষ্য করা 
হয়। এই বিন্দুত্রয় হইতে ব্রহ্গা, বিষু। মহেশ উৎপন্ন । “কলা” শবের 

অর্থ তামসিক বিন্দু মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন পঞ্চতন্মাত্রা ও পঞ্চভূত ; 

রাজপিক বিন্দু ব্রহ্ম। হইতে উৎপন্ন রূপরসাদি পঞ্চশক্তি এবং পঞ্চ কর্েন্রিয় 

এবং সাত্বিক বিন্ু বিষুণ হইতে জাত রূপরসাদি জ্ঞান, পঞ্চ জ্ঞানের 



৭ বিচার-চন্দরোদয় । 
সিসির অপি সি পরী তি সিসির সি সি সপ সচল সি এ টিনা ০. পতন সি পা 

এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এই চারি অস্তরেন্ত্িয়। “কলাতীত, 

অর্থে অধিষ্ঠান চৈতন্ত। গুঁকারের উত্তরার্ধ হইতেছে অর্দীমাত্রা। 

ইহারই অন্তত নাঁদ বিন্দু শক্তিও শাস্তাখ্য ভাগ। ”ওঁকারাধেহ্মাত্রান্ত 

শীস্তিনিঃশেষদানসঃ, যো. বা. নি, উত্তর ৭১ সর্গ ২। 

গুঁকারের চতৃম্পাদ হইতেছে বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়। শ্রুতি 

এই চতুষ্পাদকে অবিদ্ভাপাদ, বিস্তাপাদ, আনন্দপাদ এবং তুরীয় পাদও 

বলেন। নিতান্বাধ্যায় ৩৫ পৃঃ দেখ । তুরীয়পার্দে কোন প্রকার চলন নাই, 

কোন প্রকার গতাগতি নাই বলিয়া উুকার ব্রিস্থান অর্থাৎ জাগরিত স্থান, 

্বপ্নস্থান ও সুযুণ্তি স্থান। স্থান বলে অভিমানের বিষয় কে। আত্মা বা 

গুকার জাগ্রত স্বপ্ন ও নুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় অভিমান করেন। ও 

হইতেছেন পঞ্চ দেবময়। প্্ন্ধ! বিষুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বর শির এব চ। পঞ্চধা 
পঞ্চ দৈবত্যঃ প্রণবঃ পরিপঠ্যতে”” । অথর্বশিখোনিষৎ। ওঁকারকে যিনি 

না জানেন তিনি আবার ব্রাহ্মণ কিরূপে ? | 

এক কথায়, স্বরূপে কার হইতেছেন পরমপদ, পরমব্যোম, 

পরবন্ধ। আর তটম্ে ইনি স্ৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী। অনন্ত কোটি 

বরদ্ধা্ড ইহার শরীর । শরীর ইহাকে জানে না। ইনি সর্বশরীরকে 
প্রেরণা করেন। স্যি খন থাকে না তখন ইনি নিপুণ ব্রহ্ম । স্থষ্টি হইয়া 

গেলে ইনি সমষ্টিতাবে সগুণ বিশ্বরূপ আর ব্যগ্টিভাবে জীবে জীবে আত্মা । 

আবার স্থৃষ্টি বিপর্ধ্যয়ে ইনি নানা অবতার। ওকারের যে-বর্ণ তাহা হয় 

শন্ব হইতে। ইনি শবব্রহ্ধ। যেখানে স্পন্দন বা চলন সেখানে শব 
খাকিবেই। আর যেখানে শব সেখানে বর্ণের . রেখাপাত আছেই। 

এজন্ত তটস্থ ওকারকে শক্তি রল! হয়। শক্তি পঞ্চাশৎ বর্ণমরী। বর্ণের 

মান্না ইহার গলে। 



বিচারচ্ত্োদয | ৭১ 
লোন তি তির লাকা ভা পিতা ভাটি জাত হাত ৯ এছ লা তত ছঠ ভরা ভোর লস লা? শি সতী ০ ০৯৮ 

ণড 

ওশুদ্ন ব্লগ । 

য ক্সাঁজাহ: ঘ সব্যনী, অং দব্যন: ঘ অত্রজ্যাণী, অ: অ্্ব- 

নানী বী$লল্লী, শ্রী$লন্নহ্রন্মাৰ, যন্নাহ লল্বুক্কা, অন্ ৩০ 

নজ্ুধ, অক্জুজ' লবন অন্বহ্থুণ নন্নহল্গক্পীনি ॥ 

জব হজ: ভ হজ্ীক্তু: জব ভুম়াল: ভব লবআাল্ 

ঘ মক্জ্ৰহ: ঘ লন্ভাইন্র: ॥ ক্সঘল্মিহ, তঘ,। 

ভক্তমুন্নয়তে ম্মাৎ তদোমিতি য ঈরিতঃ | 

অরূপোহপি স্বরূপাঢ্যঃ স ধাত্রা নেত্রয়োঃ কৃতঃ ॥ 

তারয়েৎ যস্তবাস্তোধেঃ স্ব জপাসক্তমানসং | 

ততস্তার ইতিথ্যাতো! যস্তং ব্রহ্ম! ব্যলোকয়ৎ ॥ 
প্রপুয়তে যতঃ সর্বৈঃ পুরনির্বাণকামুকৈঃ। 
সর্ধেভ্যোহভ্যধিকম্তম্মাৎ প্রণবোধঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ 

. িনি গঁকার তিনি প্রণব, সর্বব্যাপী, অনন্ত, তারক, সুল্র, শুক্র, 

বিছ্যুৎভাঁব বিশিষ্ট, পরব্রহ্ধ। ইনি এক, এক রুদ্র, ঈশান, ভগবান্, 

মহেশ্বর ও মহাদেব । 

রূপ, স্বরূপ, গুণ ও কর্ম এইগুলির চিন্তাকে ধ্যান বলে। ধ্যৈ ধাতুর 
অর্থ চিন্তা । পূর্ণ ধ্যানে রূপ, স্বরূপ, গুণ ও কর্দদ এই সকল গুলিই 

থাকিবে। মোটামুটি সকল গুলিকে অন্ততঃ পরোক্ষতাবে জানিলে রূপের 
ধ্যান আপনা হইতেই সরস হয়। রামায়ণের প্রকটমুর্তি নর-ছূর্বাদল- 
স্তাম শ্ীরাম। ভাগবতের প্রকটমূর্তি সঙল-জলদ-স্তায় উ্ক্ক্চ। চণ্ীর 

প্রকটমুস্তি মহামেঘ-প্রত। স্তাম! । এই কারণে ধাহাঁকে ভাকিতে বাওয়া 

(কল পাম্পি লিনা ৯৭ পাটি নাসির লী উহার সা সিকি পির জি হী ক ১৪ ১ ০ রহ ত ০৬ 
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 স্ুসেবিতারং পুরুষং প্রণমেৎ ষঃ পরষ্পদম। | 

অতস্তং প্রণবং শাস্তং প্রতাক্ষীকৃতবান্ বিধিঃ ॥ 

কাণীস্থ ১৪ প্রধান লিঙ্গ কথনে। 

শ্মঘ জজ্মাতৃত্যঘন শাঁল্সাহ: ? 
বজ্জাৃত্বাঘমান্থ হত দাহ্যাল্মুন্দ্ামঘলি লজ্মাভৃত্যন 

ক্মাঁজ্জাহ্: | | 

হইতেছে অগ্রে উহার স্বরূপ-গুণ-কর্মন জড়িত রূপটি ভাবনা করিয়া লইতে 

হয়। 
প্রথমেই অবলম্বনটি চাই । এইটি ধ্যেয়্ বস্তু । ইনিই ওকার ইনিই 

প্রণব ইত্যাদি । আবার যে লোকে স্খস্বরূপ আনন্বাত্বাকে পাওয় যায় 
তাহাই স্বর্গ, তাহাই ব্রক্মলোক। ধ্যেয় বস্তু সেই লোকেই থাকেন। 

সেই লোকে গিয়া সেই চিত্রপুরুষের মুখে সব শুনিতে হয়। শ্রুতিতে 

উপান্ত বস্ত উপাসককে বলিতেছেন,-_পক্সস্বমজ: দঘলমলাধঘ অলি 

স্ব অনিহ্ালি ত্ব লান্স: জস্তিন্মলী ম্মনিহি্ হুনি” 
জগছৎপত্তির প্রথমে আমিই ছিলাম, এখনও আমি আছি, পরেও আমি 

হইব, আমা ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। আমি স্বপ্রকাশ চিদানন্দ 

স্বরূপ এক। স্থষ্টির পরেও আমিই সকলের অন্তরে বাহিরে আছি। 

ওকার বলা হয় কেন? ্ 

গুকার জপ যিনি করেন, তাহার প্রাণসকলকে সকার উর্ধে আনন্দ- 

লোককে লইয়া যান বলিয়া ইনি গুকার। উর্ধান্ প্রাণান্ কারয়ত্যু 
চ্চারক্লিতুরিত্যোংকারঃ | অন্ত পাঠ এই প্সর্ধং শরীঘমূর্ঘমুন্লাময়তি” 

সর্ধবং নিখিলং জন বির জজ শরীরং জ্ঞানদর্শনেন 

কা্ঠারিং বিনাহ্তোর্ধমূর্ধস্থিত স্থানাপেক্ষয়োপরিদেশ উন্নাময়তি প্রাণ 

০০ ০ পেপসি পপি শা পপ পা পপ চা পল 



বিচার-চন্ট্রোদস্ ৩. 

ক্সঘ্র জজ্মাতৃন্যণ দ্র: ? 

অঞ্জাতৃত্বামাঘ হয ক্ষ্বী যজমি বালাঘলীক্কিঘব 
যন্স ক্স লাক্সাইন্য: সব্যালঘনি লব্মাতৃব্যন সহ্য: | 

মাপা পার ও 

প্রতঙ্জনে নোন্নতং কারয়তি সর্বান্ প্রাণান্ ফটচক্রভেদনেন সুুয়াদারেণ 
মুদ্ধানমানয়তি তম্মাতততঃ স্বোচ্চারণাবসরে সর্বস্ত শরীরন্টোপ্ধদেশে প্রাণ 

প্রভপ্জনে নোন্নমনকারিত্বাৎ। 

পুণযবান্ ধাহারা গুকার জপ করেন, তাহাদিগকে ইনি উর্ধলোকে 

লয় বান, আর ক্ষীণ পুণ্য যাহারা জপ করেনা তাহার নিষ্নলোকে 

প্রেরিত হয়, এই জন্ত ইনি গুকার। উদ্ধং চোব্রাময়ে যস্মাদধশ্চাপনয়ী- 

মাহম্। তন্মাদদোঙ্কার এবাহমেকে! নিত্যঃ সনাতনঃ ॥ শিবগীতা ।৬1৩০। 

প্রণৰ কেন বলা হয়? 

প্রকর্ষেণ নাময়তি প্রাপয়তি অথব! প্রণাময়তি প্রণতং নম্রখ করোঁতি 

নামরতি ন্যক্ধরোতি তন্মন্ত্রমিৰ করোতি স প্রণবঃ। প্রকষ্টুরূপে প্রাপ্ত 

করান বলিয়া প্রণব। শিবগীতা বলেন, খচো যজুংষি সামানি যে ব্ন্ধা 

বক্তকর্্মণি। প্রণাময়ে ব্রাহ্মণেভ্যন্তেনাহং প্রণবো মতঃ | ৬। ৩১। আমিই 
বঙ্ঞকন্মে ব্রহ্মা নামক খন্বিক্ হইয়! ব্রাহ্মণগণকে খক্ যু সামের মন্ত্র 

প্রদান করি বলিয়া আমি প্রণব । 

ষজ্ঞে-্জপ ষজ্ঞে। প্রণব জপ বিনি করেন তাহার জন্য আমি 

চতুর্কেদের ভাব আনক়্ন করি, তাই আমি প্রণব। সর্বব্যাপী ইত্যাদি 
কেন তাহাই বলা হইতেছে। 

সম্ব্বব্যালী-ত্বতাদি স্লেহত্রব্য যেমন পিষ্টকাঁদিকে ওতপ্রোত ভাবে 
বাপিয় থাকে, সেইরূপ এই শাস্ত ব্রহ্ম গুকারকে যিনি জপ করেন, গুঁকার 
তাহার প্রতি প্রসন্ন হুইয়া তীহার প্রতীত হয়েন এবং সেই সর্বান্থগত 

র্ধ সেইবূপেই উপাসকের ভিতরে বাহিরে পুর্ণভাবেই বিরাজমান হয়েন। 



৭8 বিচার-চক্দ্রোদয় | 
সিসি 

তবন্নভ্ত--বন্ধ!, হরি, ভগবান্, দেবতাগণ ইহার আদি অস্ত উপ- 

লব্ষি করিতে পারেন না । 

ভাল্- গর্ভ জন্ম জর! মৃত্যুভর৷ সংসার হইতে ভক্তকে ত্রাণ 
করেন। 

স্তৃস্তয--জরাঘুজ, স্বেদজ, অগুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার দেহে 

জীবরূপে বাস করেন, এবং ইহাদের হৃদয়াকাশে শুক্ষ্পরূপে বাস করেন 

বলিয়! সক্ষম । | 

শুল৯--অন্তধর্বনি দ্বারা অজ্ঞানের কার্ষ্য এবং সর্বপ্রকার দো 
বিনাশ করেন বলিয়া শুরু । 

€বছ্যুৎথ_বিছ্যুতের মত আপন রূপ দ্বারা মহাতম-মগ্ন সাধকেরও 
অজ্ঞান অন্ধকারকে বিনাশ করেন। 

গল্লভ্রক্মী- মারাদ্ারা আপনাকে সর্বাপেক্ষা বঞ্ধিত করেন, এবং 
উপাসককেও বৃহৎ করেন। 

এম্ক-সংহার কালে রাগাদি তক্ষণ করিয়া একীভূত হ্ইয়! 

খাকেন। একা তিনিই স্যষ্টি সংহার পালন করেন বলিয়! তিনিই এক 
ঈশ্বর । 

এক ব্রড্র--এক-ভেদ শৃন্ত ৷ কুদ্র-ছুঃখ বিনাশক | খধিভি- 
জ্ঞানিভিক্রতং গম্যত ইতি কুদ্রঃ। প্রলয় কালে কেহই থাকে না কেবল 

ইনিই তিন গুণের পর এক অস্ধিতীয় ব্রহ্গরুদ্ররূপে সর্ব প্রাণিকে আপনাতে 
লয় করিয়া অবস্থান করেন। 

উস্পানন- সর্ধলোককে হঈশিনি শক্তি বা স্বাধীনতা দ্বারা স্বাধীন 
রাখি, এন্ন্ত সকলের চক্ষে আমি ঈশান। স্থারর জঙ্গমে সমস্ত প্রাণীর 
উষ্বর, সর্ত্ঘ বিদ্তার অধিপতি সর্বশক্তি সম্পন্ন বলিয়া ও ঈশান । 

স্ঞগন্বান্ন্"--অতীত অনাগত সর্ব পদার্থকে আত্মজ্ঞান ছার! দর্শন 

শি এ সিসি সস সাম পনর সপপিিসনিিনন্হিসনতন্িিান এ ওল লিটল. ৬, ৭০ 



বিচার-চক্্রোদয় | ৭৫ 
৯ তত লা পিলার পপি € লিপি অপি কাত পাপ সিসি, ক পরত শি পিল ৬. তো লাস পিসির শর রস সি পা সিসি স্িনসিত 

করেন, , সাধককে জীবরন্গের একত্ব সম্পাদক আত্মজ্ঞানরূপ যোগ উপদেশ 

করেন এবং সকলকে ব্যাপিয়া থাকেন । 

স্মভেম্প্রক্র- নিরন্তর সর্ধলোককে স্জন পালন ও লয় করেন। 

শ্মহাছেবি-হে মহাপুরুষের আতজ্ঞান আর অষ্টাঙ্ যোগ মহিমা 

নিয়ত বিগ্কমান আর ধিনি সমস্ত বস্তুকে উৎপন্ন করিয়া রক্ষা করেন ! 

গুকারকে জান জানিয়া ধ্যান কর ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধনা । 

উর্ধমু্ীয়তে ব্রহ্মলোকং হিরণ্যগর্ভন্ত ব্রন্মণোলোকং সত্যাথ্যম্। স 
হিরণ্যগর্ভঃ সর্কেষাং সংসারিণাং জীবানামাত্মভূতঃ সহ্স্তরাত্ম! লিঙ্গরূপেণ 
সর্ধভূতানাং তশ্মিন্ লিঙ্গাত্মনি সংহতাঃ সর্ষে জীবাঃ | 

তম্মাৎ স জীবঘনঃ স বিদ্বাংস্ত্িমাত্রোক্ষারাভিজ্ঞঃ । এতম্মাজ্জীবঘনাৎ 

হিরণাগর্ভাৎ পরাৎপরং পরমাস্মাথ্যং পুরুষমীক্ষতে। পুরিশয়ং সর্বশরীরানু- 

প্রবিষ্ট পশ্ততি ধ্যায়মানঃ | . 

৪ 

শসা । 

অকারূশ্চ উকারশ্চ মকারশ্চ ধনগ্রয় | 

অদ্ধমাত্রা সমাযুক্তে মমেতি জ্যোতিরূপকম্॥ 
অকারে রক্তবরন্তাহ্বকারঃ কৃষ্ণ উচ্যতে। 

মকারঃ শুরুবর্ণাভক্ত্িবর্ণঃ সিদ্ধিরুচ্যতে ॥ 

অকারমগ্নি সংযুক্তং উকারং বায়ু সংযুতং। 
মকারং সুর্ধ্যসংযুক্ত মোঙ্কারং পরমং পদম্ ॥ 

পিস ও 

অকার, উকার, মকার, অর্ধমাত্রা আমার জ্যোতির রূপ। অকার 

রক্তবর্ণ, উকার কৃষ্বর্ণ, মকার শুর্বর্ণ। অকার* অগ্নিসংযুক্ত, উকার 

বাযুসংযুক্ত, মকার নৃর্য্যসংযুক্ত। গুকারই পরমপদ। কারে ব্রন্ধা, 



৭৬ বিচার-চজোদয়। 
৯ 2৬ পি ভীতি এ ছি তা ভলাত গতি শে পি চা ৬০৯১ লিগা ছি সি ভাছি তি লাল জা এসি লন তো ও গিনি ০২ শীট এ 

অকারে তু ভবে উকারে বিষুকুচ্যতে। | 

মকারে তু ভবেন্রুদ্রো! অর্ধমাত্রে তুরীয়কম্॥ 

পৃথিবাগ্রিশ্চ ধণ্থেদে। ভূরিত্যেব পিতামহঃ | 

অকারেতু লর়ং প্রাপ্ত প্রথমে প্রণবাংশকে ॥ 

অন্তরীক্ষং ষভুর্ধ্বায়ু ভূবোবিষ্ুণঃ সনাতনঃ। 

উকারে তু লয়ং প্রাপ্তে-দ্বিতীয়ে প্রণবাংশকে ॥ 
দিবি হুর্য্যঃ সাম বেদঃ স্বরিত্যেব মহেশ্বরঃ | 

মকারে তু লক্ং প্রাপ্তে তৃতীয়ে প্রণবাংশকে ॥ 

পাদগ্সোস্ত তলং বিস্যাৎ তদুদ্ধং বিতলং তথা । 

সুতলং জজ্ঘদেশেতু গুল্ফদেশে রসাতলম্ ॥ 

তলাতলঞ্চোরুদেশে গুহাদেশে মহাতলং। 

পাতালং সন্ধিদেশেতু সপ্তমং পরিকীনত্তিতম্ ॥ 
ভূর্লোকংনাভিদেশেতু ভুবলোকঞ্চ কুক্ষিগম্। 
হৃদিস্থংস্বর্গলোকঞ্চ মহলোকঞ্চ বক্ষসি ॥ 

জনলোকঞ্চ কণ্ঠস্থংতপো। লোকং মুখেস্থিতম্। 

নী সত্যলোকঞ্চ মৃদ্ধ স্থং ভূবনানি চতুদ্দিশ ॥ 
গুকার প্রভবা বেদ! গুকার প্রভবাঃ স্থরাঃ। 

গুঁকার প্রভবং সর্বং ত্রেলোক্যং সচরাচরম্ ॥ 
স্কন্দপুরাণে গীতাসার। 

উকারে বিষণ, মকারে রুদ্র $ অর্ধমাত্রাই তুরীর। পৃথিবী, অগ্নি, খণেদ, 

ভূ, ব্রহ্ধা, প্রপবের প্রথম অংশ অকারে লয় কর থাকিবে উকার। 

অন্তরীক্ষ, যভূর্বেদ, বাু, ভূব, বিষ, দ্বিতীয় প্রণবাংশ “উকারে লন কর 

থাকিবে মকার। স্বর্গ, সুর্য্য, সামবেদ, স্বঃ, মহেশ্বর প্রণবের তৃতীয় অংশ 

মকারে লয় কর থাকিবে তুরীর আপনি আপনি অন্য অংশ সুগম । 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৭৭ 

€ 

গুম হবাল্রপ। স্থান । 

ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম হৃদ্পদ্নাস্তরঃসংস্থিতং । 

তম্মাততমভ্যসেন্সিত্যং সর্বাঙ্গং পরমেশ্বরম্ ॥ 
হৃদিস্থিতং পঙ্কজমষ্টপত্রং সকণিকং কেশরমধ্যনীলম্ । 

অনুষ্টমাত্রং মুনয়োবদত্তি ধ্যায়স্তি বিষুণং পুরুষং পুরাণম্ ॥ 

অষ্টপত্রস্ত হৃদ্পল্সং দ্বাত্রিংশৎ কেশরং তথা । 

তন্ত মধ্যে স্থিতং ধ্যায়েৎ ইন্ত্রাদি সর্বদেবতা ॥ 

তস্ত মধ্যগতো ভানুর্ভানোন্মধ্যে গতঃ শশী। 

শশি মধ্যগতে। বহি বহিমধ্যে গত। প্রভা ॥ 

প্রভামধ্যগতং পীঠং নান! রত্বোপশোভিতম্ । 

অনেক রত্ব সন্কীর্ণ, জলনার্ক সম প্রভম্। 

তস্ত মধ্যেস্থিতং দেবং নারায়ণমনাময়ম্। 

শ্রীবংদ কৌসন্তভোরস্কং পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্॥ 
শঙ্খচক্রগদাপণ্ মুষলং খড়ীমেব চ। 

ধন্থুশ্চৈবতু বাণাদি অষ্টবাছধরং হরিম্। 

পদ্মকিগ্ন্ধ সঙ্কাশং তপ্ত কাঞ্চন সন্নলিভম্ ॥ 

শুদ্ধ স্কটিক-সঙ্কাশং চন্ত্রকোটি সম্প্রতং | 

ভাবাশ--দ্পত্মে শুকার অবস্থিত। হৃদ্পন্ম অষ্টদল। ইহার 

দ্বাত্রিংশৎ কেশরে ইন্ত্রাদি দেবতা | পক্দের মধ্যেহ্্্য, হুর্য মধ্যে চন্্র 

চন্ত্র মধ্যে অধি, অগ্নিমধ্যে প্রভা; প্রভার ভিতরে নানারত্ব শোভিত 

পাদগীঠ। পাঁদপীঠ অনেক রত্ব থচিত। জলন্ত অগ্নির মত প্রভা! বিস্তার 

করিতেছে ইছা ইহার উপরে নারায়ণ । ইনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্ম মুষল থও 



৭৮ 

স্পা 

ররর বাহুধারী। বক্ষে বস কোস্তত। পায়ে নৃপুর। 

এস িছিত » শতি তাস লি পতি তল ছ বাসি তা তির ৯ পাচ পা পি লি ঠা লালা তি লালা 

বিচার-চজ্জোঁদয়। 

্যাকোটি প্রতীকাশং চন্ত্রকোটি স্ুণীতলম॥ ॥ 

কেমুর নূপুরৌ পত্ত্যাং কটি সুত্রঞ্চ নির্শালম্ ॥ 
কূতেশ্বেতং হরিং বিস্যাৎ ত্রেতায়াং রক্তবর্ণকম্। 

দ্বাপরে গীতবর্ণঞ্চ নীলবর্ণং কলৌযুগে ॥ 

শুদ্ধং সুক্ষ নিরাকারং নির্ববিকল্পং নিরঞ্জনম্। 

অপ্রমেয়মজং দেবংতং বিগ্তাৎ পুরুযোত্তমম্ ॥ 

০ 

শুস- পভ । 

নিরালম্থে পদে শূন্যে বত্তেজ উপজায়তে | 

তত্তর্থমভ্যসেগ্সিত্যং ধ্যানমেতদ্ধি যোগিনাম্ ॥ 

নিরালম্বে পদে প্রাপ্তে চিত্তে তন্ময়তাং গতে । 

নিবর্তৃস্তে ক্রিয়াঃ সর্ব যন্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
৪ কী সু ০৪ 

2৮ ৮2 % 2 পা লে ঘ ঠা শি কা ঠউ রি ঠাই ০৭৪৯০৮৮ 

সত্যযুগে ইনি শ্বেতবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে পীতবর্ণ ও কলিতে 

নীলবর্ণ। ইনিই আবার নিরাকার পুরুষোত্তম সর্বব্যাপী অজ। 
রূপের অবলম্বনে চিত্ত একাগ্র হইলে যখন রূপ আর থীকে না, তখন 

চিত্ত নিরোধ অবস্থা প্রাণ্ত হয়। ইহাই শূন্য শ্বরূপ নিরালম্ব পদদ। চিত 
এই পদ্দে থাকিলে যে তেজ প্রকর্ট হয় তাহাই ভর্ণ।- সেই ভর্ণের অভ্যাস 

নিত্য আবশ্তক। ইহা যোগীরা ধ্যান করেন। এই অবস্থাতে চিত্তের 

কোন ক্রিয়া থাকে -না।  ভর্গ প্রাপ্তিতে চিরিিনিরিররর 
ইহা নৈষ্বন্ম্য অবস্থা | : 



বিচার-চন্দোদর । ৭৯ 
শসিসছিপীত পিছ পি লাজ এসি রা অন্ত পাহারা ৮৭ তি জাখ তত তানিন পিস আত আর এর এর পে খ্যার গ জার হা 

দেহে! দেবালয়ঃ প্রোক্তে। জীবে দেবঃসদাশিবঃ। 

ত্াজেদজ্ঞাননিম্্ীল্যং সোহং ভাবেন পৃজয়েৎ ॥ 

স্বদেহে পূজক়েদ্দেবং নান্যদেহে কদাচন। 

স্বগেহে পায়সং ত্যক্তা' ভিক্ষামটতি ছুম্্মতিঃ ॥ 
স্নানংমনোমলত্যাগঃ শৌচমিন্দ্িয় নিগ্রহঃ | 

অভেদ দর্শনং ধ্যানং জ্ঞানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ | 

অক্রিয়েব পর! পুজা মৌনমেৰ পরোজপঃ । 

অচিন্তেব পরো৷ যোগঃ অনিচ্ছৈব পরং স্থৃথম্ ॥ 
নাস্তিজ্ঞানাৎপরে! মন্ত্র ন দেব চাত্সনঃ পরঃ। 

নান্েষণাৎ পরা পৃজা ননুতৃপ্তেঃ পরং ফলম্। 

শা তি স্পরি সপটি আসি ০৮০৮০ 
সিসি শিস্সিিস্সিিস্টি 5 

পিপিপি শী দীপ্ত 

দেহটি দেবালয়। জীব, ধিনি এই দেহে বাস করেন তিনিই সদা- 

শিব। শিবের পুজার নিম্মাল্য অজ্ঞান নহে। সোঁহহং ভাবেই শিবের 

পূজা হ্য়। আপনার দেহে দেবতার পুজা! কর অন্যদেহে করিও না। 

নিজের গৃহে পায়স ত্যাগ করিয় ছুর্মতিগণই ভিক্ষা করিতে ছুটে 
রাগঘেষাদি মনের ময়লা ত্যাগই স্নান ) ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে 

গটাইয়া লইয়া ঈপ্সিততমের সেবায় নিযুক্ত করাই শৌচ ) উপাস্ত উপা- 
কের অভেদত্ব দর্শনই ধ্যান আর জ্ঞান হইল মনের বিষয় শুন্য অবস্থায় 

স্কিতি। অক্রিয় ভাবই শ্রেষ্ঠ পূজা ; মৌনই হইল শ্রেষ্ঠ জপ ) চিন্তা ন! 

করাই হইল শ্রেষ্ঠ যোগ আর ইচ্ছা শৃন্ততাই পরম সুখ । জ্ঞান অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ মনের ভ্রাতা নাই; আত্মদেব অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই 3 আত্মাহ্- 
মন্ধান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পূজা আর নাই ) তৃপ্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুজার ফলও 
আর নাই। 

১৩ 



৮৬ বিচার চজ্দোদয। 
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বটে ভিরলে বথাকাশো মহাকাশে বিলীয়তে | 

দেহাভাবে তথা যোগী স্বরূপে পরমাত্মনি ॥ 

যত্রযত্র মনোবাতি তত্রতত্র সমাধয়ঃ। 

বাসনান্্র বিশীর্ণান্থ চিত্তে নির্ব্বিযয়ং মনঃ। 

যস্ত নির্ব্বিষরং চেতো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ 

কিংকরোমি কগচ্ছামি কিংগৃহ্থামি ত্যজামি কিং। 

আত্মন! পুরিতং বিশ্বং মহাককল্পানুন1 যথা ॥. 

নৈব কশ্চিৎ পরোবন্ধো মোক্ষদোহাধুন।৷ ভবেৎ। 

বন্ধ মোক্ষ বিকল্লোয়ং কিঞ্চদজ্ঞানলক্ষণম্ ॥ 

যদস্তি তদ্ভাতি তদা ত্বরূপং 

ন চান্ততো৷ ভাতি ন চান্তদস্তি । 

স্বভাব সম্থিত্ প্রতিভাতি কেবল! 
ূ গ্রাহে গৃহীতে চ মুষাবিকল্পনা ॥ 

ঘট ভাঙ্গিলে ঘটাকাশ যেমন মহাঁকাশেই লয় হয়, সেইরূপ দেহ তুল 

হইলেই যোগী আপনি আপনি ভাবরূপ পরমাত্মা! হইয়াই স্থিতি লাভ 

হইয়াছেন করেন। যেখানে যেখানে মন যাঁয় সেই সেই থানেই ব্র্গই 

জগত্রূপে বিবর্তিত মনে করিয়া জগৎ ভুলিয়া ব্রহ্ম দেখিতে দেখিতে আমিই 

ব্রহ্ম এই সমাধি কর ; বাঁসনা ক্ষয় হইয়া মন নির্ববষয় হইলেই জীবনুক্ত 
হওয়া যায়। জীবন্ুক্তিতে করা যাওয়া গ্রহণ করা! ত্যাগ ক্র! কি থাকে? 

তখন আত্মাদ্ারা বিশ্বপুর্ণ যেমন কল্লাবসানে জগৎ শুধু জলরাশি দ্বারা পূর্ণ 

থাকে সেইরূপ। বদ্ধ মোক্ষ ভাব তখন কোথায় ? ইহা অজ্ঞানজ বিকর 

মাজ। 

যিনি আছেন তিনিই দীপ্তি পাইতেছেন তিনিই: রন । আর 

কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না আর কিছুই নাই। কেবল জ্ঞান স্বরূপ 



বিচার চন্দ্রোদর়। ৮১. 
লগ দশ একশত সিন টা তাত সিসি লস তি, পিসি লা শি এসি লো, পিপি লী 

শষ্ম--সানা। 

স্সীমিঅননল্ববন্ণাধীন। ক্মীমলিভলভন্হল্ ! রহ 
মালনীঃলিঘাল নহিভিল্। নঝ্মিন ছি সম্বভ্ঞলান ঘ মী 

হলি দিঘলাল অন্তব্য ছুত কীন্দ: | 
এত 

তস্ত বাচকঃ প্রণবঃ। “বাচা ঈশ্বরঃ প্রণবস্ত” তজ্জপন্তদর্থ ভাবনম্। 

'প্রণবস্ত জপঃ প্রণবাভিধেয়স্ত চেশ্বরস্ত ভাবনম। তদন্ত যোগিনঃ প্রণবং 

জপতঃ, প্রণবার্থঞ্চ ভাবয়ত শ্চিত্তমেকাগ্রং সম্পদ্ধতে । তথাচোক্তম্-__ 

স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ শ্বাধ্যা়মামনেৎ। 

স্বাধ্যায় যোগ সম্পত্যা পরমাত্ব গ্রকাঁশতে ॥ ১ ॥ 
অমরায় নমস্তভ্যং সোহপি কালন্তয়াজিতঃ | 

ততং বদনে যস্য জগদেতচ্চরাচ্চরম্ ॥ 

জ্ঞানং কুতো৷ মনসি সম্ভবতীহ তাবৎ 

প্রাণোহপি জীবতি মনে ঘ্রিয়তে ন ষাবৎ। 

প্রাণোমনোদ্য়মিদং বিলয়ং নয়েৎ যো 

মোক্ষং স গচ্ছতি নরো ন কথঞ্চিদন্তঃ ॥ 

ধিনি তিনিই প্রকাশ পাইতেছেন। কিছু গ্রহণ করা বা গৃহীত বস্তু এই 
মমন্তই মিথ্যা কল্পনা মাত্র । 

গকারই অক্ষর ব্রহ্ধ। ইহারই উপাসনা! করিবে। ও এই শব্ধই 

পরমাত্বার ঘনিষ্ঠ নাম। প্রিয় নাম গ্রহণে কাহাকে ও ডাকিলে সে ধেমন 

ন্ট হয়, সেইরূপ এই নামে পরমাত্মাকে ডাকিলে তিনি প্রসন্ন হয়েন। 
প্রণবই বাচক। বাচ্যই ঈশ্বর। প্রণব জপ কর। প্রণবের . অর্থ 



৮২ বিচার-চক্জ্রোদয় । 
জম্ম স্মিত অপ্সরা লা সত লাস ৬৫ সিএ লিপি সিসি শি পোস্ত লীলা লি সিসি তা এছ লে পতি লী পোলো বা ৩০ 

৮ 

ওম াহলা_ক্লাজম্বোগ । 
পিপীলিকা যদ লগ্ন! দেহে জ্ঞানাদিমুচ্যতে। 

অসৌ৷ কিং বৃশ্চিকৈর্দিষ্টো দেহাস্তে বা কথ সুখী ॥ 

ভাবনা কর। ইহাই সগুণ, নিগু, আত্মা ও অবতারের ভাবনা । 

যোঁগিগণ প্রণব জপ করেন, প্রণবের অর্থ ভাবনা করেন। ইহাতেই 

তাহাদের চিত্ত একাগ্র হয় । 

প্রণব জপ প্রণবার্থ ভাবনারূপ স্বাধ্যায় কর পরে যোগ অবলম্বন কর। 

যোগের পরে আবার স্বাধায় কর। স্বাধ্যায় ও যোগ দ্বারা পরমাত্মার 
প্রকাশ হয়। চিরজীবী যোগিগণকে নমস্কার। কালের বদনে জগৎ 
পতিত। যোগী কিন্তু কালকেও ভক্ষণ করিয়া অমর । ততদিন জ্ঞান 

জন্মিবে না, যতদিন শ্বাস-প্রশ্বাস আর সঙ্ক্প বিকল্প না মরে। প্রাণ আর 

মনকে যিনি লয় করেন তিনিই মোক্ষ পান। অন্ত শত উপায়েও মোক্ষ 

হয় না। | | 

একটি পিপ্গীলিক। দেহে উঠিলে যখন তোমার ধ্যান ভঙ্গ হয় তখন 
মৃত্যুকালে শত বৃশ্চিকের দংশনে মন ঈশ্বরে কি লগ্ন থাকিবে? আর 
যদি ইহাই না হইল তবে দেহাস্তে কিরূপে সুখী হইবে? দেহাস্তে যে 
কোথায় যাইবে তাহার নিশ্চয়তা কি আছে? “দেহাঁবসান সময়ে চিত্তে 

যদ্যদ্বিভাবয্নেখ। তত্রদ্দেব ভবেজ্জীব ইত্যেবং জন্মকাঁরণম্” দেহাবলান 
সময়ে চিত্তে যেমন যেমন ভাবনা! জাগিবে সেই সেই যোনিতেই যাইতে 

_ হুইবে। 



বিঢারচঙ্জোনর | ৮৩ 
এসিশাছ পাতার তিতাস ৯িতিতা উস ৮ % র * পালার ভা লারা লা পা ০০ 

আত্মক্তানেন সুতা যোগাদৃতে নহি। 
স চ যোগশ্চির্কালমভ্যাসাদেব সিদ্ধতি ॥ 

্ন্দপুরাণে। 
ষোগার্সির্দাহতি ক্ষিপ্রমশেষং পাপপঞ্জরম্। 

প্রসন্ংং জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানানির্বাণ মুচ্ছতি ॥ 

কুর্মপুরাণে । 
উন্মন্তবাগুয়ে শীস্রং জুধ্যানং মম সম্মতম্। 

রাজষোগপদং প্রাপ্ত, সুখোপায়্োহল্প চেতসাম্। 

সদ্যঃ প্রত্যরসন্ধায়ী জায়তো! নাদজে! লয়ঃ ॥৮০॥ হুঠ প্রদী। 

আত্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই 1 জীবাত্মার, পরমাত্মাকে আপন স্বর্ধপ 

ভাবে জানিয়! তাহাতে নিরস্তর এক হইয়া থাকারপ যোগ ভিন্ন আত্ম- 

জ্ঞানও নাই। বহুদিন ধরিয়৷ এক্য ভাবে থাকার অভ্যাম ভিন্ন সিদ্ধিও 

নাই। ষোগাগ্নি অশেষ পাপরাশিকে অচিরেই ধ্বংস কবিতে সমর্থ । 

ইহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়। তখন হয় জ্ঞান। জ্ঞান ভিন্ন সংসার নির্বাণ 

রূপ মুক্তি নাই। 

শীম্তং তরিতমুন্মন্তা। :উন্মন্যবস্থায়। অবাপ্তয়ে প্রাপ্যর্থে ভ্রধ্যানং 

ভ্রবোর্ধযানং জ্রমধ্যে ধ্যানং মম স্থাতআ্মারামন্ত সন্মতঃ। বাজযোগে! যোগানাং 

রাজা তদেব পদং রাজবোগপদং তুর্যাবস্থাখ্যং প্রাপ্তং নুন্ধ,ং পুর্বোক্ত 

অধ্যানবূপঃ স্থখোপাযঃ আুখসাধ্য উপায়ঃ সুখোপায়ঃ অল্পচেতসাং 

অন্পবৃদ্ধীনামপি কিমুতান্তেষামিত্যভি প্রায়: ৷ নাদজঃ নাদাজ্জাতো৷ লয়শ্চিত্ত- 
বিলয়ঃ সাঃ শীত্রং প্রত্যনং প্রতীতং সন্দধাতীতি প্রত্যন্বসন্ধান্ী প্রতীতি- 

করো জায়তে প্রাহূর্ভবতি। 



৮৪ বিচারশ্চন্দ্রোদয় | 
এ 5 পিজি লোসছি, লি পি, লি ওটি আগা ছি, লি পেস, পিছ আছি, পখ তি টিপ্স সিসি সস কাস ১০ 

কর্ণেণ পিধায় হস্তাভ্যাং যং শৃণোতি ধ্বনিং মুনিঃ। 
তত্র চিত্তং স্থিরীকুর্যাৎ যাবৎ স্থির পদং ব্রজেৎ ॥ ৮২ ॥ 

অভ্যন্তমানে নাদৌহয়ং বাহমাবৃণুতে ধ্বনিং। 

পক্ষাদ্িপক্ষমথিলং জিত্বা যোগী সুখী ভবেৎ ॥ ৮৩ ॥ 

এই পরিদৃত্তমান জগংটা মনোদৃত্ত, মনের সন্কপ্পমাত্র । যতদিন মনের 
সঙ্কল্প থাকিবে ততদিন জগৎট' উপলব্ধি হইবে। সঙ্কল্প ক্ষয় হইলে এই 

জগতকে ভ্রম বলিয়া বোধ হইবে। “মনসো হ্ান্সনীভাবাদৈতং 
নৈবোপলক্ষ্যতে” । মনের উন্মনী ভাব হইলে অর্থাৎ মনের লয় হইলে 

দ্বৈত বা ভেদ কিছুই উপলব্ধি হয় না। উন্মনীভাব শীস্ত প্রাপ্তি জন 
জমধ্যে ধ্যান করিবে। চিন্তামণি স্াত্মারাম যোগীন্দ্রের মত হহা। 

রাজযোগ হইতেছে তুরীয় স্থিতি। পূর্বোক্ত ভ্রমধ্যে ধ্যান হইতেছে 
তুরধ্যাবস্থা প্রাপ্তির সুখসাধ্য উপায়। অল্প বুদ্ধি মানুষও ইহ অভ্যাম 

করিতে পারে। নাদ অনুসন্ধান অভ্যাস কর শীত চিত্ত লয় অনুভব 

করিতে পারিবে । 

মুনির্মননশীলো৷ যোগী হস্তাভ্যামিত্যনেন হস্তান্ুষ্ঠৌ লক্ষ্যেতে | তাভ্যাং 
কর্ণো শ্রোত্রে পিধায়। হস্তা্ুষ্ঠৌ শ্রোত্রবিবরয়োঃ কৃত্বত্যর্থঃ। ঘং 
ধ্বনিমনাহতনিম্বনং শৃণোত্যাকর্ণয়তি তত্র তম্মিন্ ধ্বনৌ চিত্তং স্থিরীুরধ্যা 
দস্থিরং স্থিরং সম্পদ্যমানং কুর্যযাৎ। যাবৎ স্থিরং পদং স্থিরপদং তুর্য্যাথাং 

গচ্ছেৎ তছ্ভ্তং। তুর্য্যাবস্থাচিদভিব্যঞ্জকনাদন্ত বেদনং প্রোক্তমিতি 

নাদান্ুসন্ধানেন বাযুক্ধ্যমণিমাদগোহপি ভবস্তীতি | অত্যন্তমানোইনুদন্ধীয়- 
মানোইয়ং নাদোইনাহতাখো! বাহাং ধ্বনিং বহির্ভবং শব্ধমীবৃগুতে শ্রুতো- 

বির্বষয়ং। যোগী নাদাভ্যাসী পক্ষান্মাসার্দাদখিলং সর্বং বিক্ষেপং চিত 

চাঞ্চল্য জিত্বাইভিভুয় সুখীস্বানন্দোভবেৎ। 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৮৫ 
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মকরন্দং পিবন্ ভৃঙ্গো গন্ধং নাপেক্ষতে যথা | 

নাদাসক্তং তথ! চিত্তং বিষয়ান্নহি কাঙ্খতে ॥ ৯০ ॥ 

০০০ শী পপ পপ কা ৮ পাপ ৮ পপি পপ পপ আপ পপ পাপা 

যোগী ছুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছারা কর্ণবিবর চাপিয়া ধরিবে। তাহাতে 
(য অনাহৃত ধ্বনি উঠিবে সেই শব শুনিয়া চিত্ব স্থির করিবে। যতক্ষণ 
না পরম শান্ত তুরীয় পদ প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ এইরূপ করিবে। তুর্য্যাবস্থা 

হইতেছে চিৎ অভিবাঞ্জক নাদ অন্ভুভব। ইহাই নাদানুসন্ধান। নাদানু- 

সন্ধানে বায়ু স্থির হইবে এবং অনিমাদি সিদ্ধি আসিবে । নাদের অভ্যাসে 

বাহিরের শব্ব আর শ্রবণে আসিবে না। অদ্ধমাস ধরিয়! ইহার অভ্যাসে 

সমস্ত চিত্ত চাঞ্চল্য দূর হইবে। এবং যোগী তখন সুখলাভ করিতে 

থাকিবেন। [প্রথম অভ্যাসে বমুদ্রগর্জন, মেঘধবনি, ভেরীশব্ধ ইত্যাদির 

মত শব্ধ শোনা যাইবে । আরও অভ্যাসে হুঙ্ হুক্্ম ধ্বনি শুনিতে পাওয়া 
বায়। বায়ু ব্রহ্মরন্ধ, গমন সময়ে সমুদ্র, মেঘ, ভেরী ইত্যাদি শব্ধ তুলিবে। 
রন্ধরন্ধে, বায়ু স্থির হইলে মাদল, শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদি ধ্বনি গুন! যাইবে । 
প্রাণ বহুকাল ব্রক্মরন্ধে, স্থিতিলাভ করিলে ক্ষুদ্র ঘণ্টা ব! কিন্কিণীধবনি, 
বাঁণা, ভ্রমরবস্কার ইত্যাদি বহুপ্রকার শব্দ দেহ মধ্যে শুন! যাইবে। 

বছল এব শুনিয়া শুনিম্না তন্সধাগত সুক্ষ সল্প ধ্বনি চিন্তা কর! উচিত। 

সঙ্গ ঙ্্ম শব্ধ স্থায়ী হইলে চিত্ত তাহাতে আসক্ত হইয়া স্থির হইব যাইবে । 
শন এইরূপ নাঁদ লইয়া যখন ক্রীড়া করিবে, তখন মনকে জোর করিয়া 

অস্ত বিষয়ে আসক্ত করিবে না। অর্থাৎ স্থুল. বা সুক্ম যে নাদে মন 
লাগিবে সেই শবেই মনকে স্থির করিলে তাহাতেই মন লম্ন হইবে। . 

মধু পান করিয়া! ভ্রমর যেমন গন্ধকে ইচ্ছা করে না সেইরূপ চিত্ত নাদে 
আসক্ত হইলে অ্রক্ চন্দন বণিতাদি বিষয় আর ইচ্ছা করে না। শব রূপ 
বসাদ-বিষয়্-উদ্ভানচারী ঢনির্ববার মত্ত গজেন্ত্র তুল্য মনকে বিষয় হইতে, 



৯৬ ' ঘিচার-চন্দ্রোদয় । 
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সপ্ত ৪ 

মনোমত্ত গজেন্ত্স্ত বিষয়োগ্তানচারিণঃ | 
নিয়মনে সমর্থোহয়ং নিনাদনিশিতান্কুশঃ ॥ ৯১ ॥ 

বদ্ধস্ত নাদশব্বেন মনঃ সন্ত্যক্তচাপলম্। 

 প্রযাতি সুতরাং স্থৈর্ধ্যং ছিন্নপক্ষো খগো। যথা ॥ ৯২॥ 
নাদোহস্তরঙ্গ-সারঙ্গ-বন্ধনে বাগুরারতে । 

অন্তরঙ্গ কুরঙ্গস্ত বধে ব্যাধায়তেহপি চ ॥ ৯৪ ॥ 

পুজা কোটিসমং স্তোত্রং স্তোত্রকোটিসমো জপঃ। 
জপকোটি সমং ধ্যানং ধ্যান কোটিসমে৷ লয়ঃ ॥ 
পপ ৬৮৪ ০৯5৫ ৮.০ পপ ০ ৯ পপ পা গত ৯ পা 1. ৮৬ ০ সা এ ক শী পপ 

ফিরাইতে নাদ বা অনাহত ধ্বনিরূপ তীক্ষ অস্কুশই ষমর্থ । নাঁদধারণীসন্ত 

মন ক্ষণে ক্ষণে বিষয় গ্রহণ পরিত্যাগরূপ চপলতা ত্যাগ করিয়া ছিন্ন পক্ষ 

বিহগ যেমন আর আকাশে উড়িতে পারে না সেইরূপ স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়। 

শান্কারও বলেন-- 

প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেক্দ্রিয় | 

বণীকৃত্য ততঃ কুর্ধ্যাচ্চিততস্থৈর্যযং শুভাশ্রয়ে ॥ 

প্রাণায়াম দ্বারা বাযুকে বশীরৃত করিয়া এবং প্রত্যাহারের দ্বারা 

ইন্দরিয়কে বশীভূত করিয়া! নাদরূপ শুভ আশ্রয়ে চিত্ত স্থির করিবে। 
যমোমুগের চাঞ্চল্য হরণে নাদই বাগুর! (জাল)। | অন্তরঙ্গং মন 

এব সারঙ্গে। মৃগস্তস্ত বন্ধনে চাঞ্চল্য হরণে ] নাদ আপন শক্তি দ্বারা মনের 
চাঞ্চল্য হরণ করিতে সমর্থ। ব্যাধ যেমন বাগুরাবদ্ধ মৃগকে বিনাশ করে 

সেইরূপ নাদও নানাসক্ত মনকে নাশ করিতে সমর্থ। 
স্তঘ পাঠ কোটি পুজার সমান; জপ আবার কোটি স্তোত্র পাঠের 

সমান, ধ্যান, কোটি জপের সমান আর মনোলম্প হইতেছে কোটি ধ্যানের 

সমাদ। নাদ অপেক্ষা শ্রেঠ মন্ত্র নাই) নিজের আত্মা অপেক্ষা শ্রেঠ 



বিচার | ৮৭ 
৯৮৯ সি সপািকাসিরিরাসটিলা সি সি ও শাসিত সি রা ছি ৬ তি সি সি শত সিরিস্পিসিপস্পিসসিশ শী পাপন লালি স্পন্দন স্পা পাস্তা সিসির সিসি 

নহি নাদাৎ পরো মঙ্রো ন দেবঃ স্বাক্মনঃ পরঃ। 

নানুসন্ধেঃ পরা পুজা! নহি তৃপ্ডেঃ পরং কলম ॥ 
ইতি কুলার্ণবে ॥ 

মক্তাসনে স্থিতে। যোগী যুদ্রাং সন্ধায় শাস্তবীম্। | 
শৃণুয়াৎ দক্ষিণে কর্ণে নাদমস্তঃস্থ মেকধীঃ ॥ 
শরবণপুট নয়নধুগল প্রাণ মুখানাং নিরোধনং কার্ধ্যং | 

শুদ্ধ নুষুক্লাপরণৌ স্ফুটমমলঃ শ্রয়তে নাদঃ ॥ 

চা ত ৩ পপি পপিপিসপেসপাপ কপ পপ পপ পপ পপ প্র ০০৮ পাপ পপ 

দেবতা আর নাই। নাদের অনুসন্ধানই শ্রেষ্ঠ পুজা । তৃপ্তি অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ ফল আর নাই । 
মুক্তাদনে সিন্ধাসনে স্থিতো যোগী শীস্তবীং মুদ্রামন্তর্ক্ষ্যং বহিদ্ষ্টিরি- 

তাদিনোক্তং সন্ধার কৃত্যা একধীরেকাগ্রচিত্বঃ সন্ দক্ষিণে কর্ণে তৎস্থ- 
ুযুম্নানাড়্যাং সম্ভতমেব নাদং শৃণুয়াৎ। তহুক্তং ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়ে-_ 

আদৌ মত্তালিমালা জনিত রবসম স্তার সংস্কারকারী 
নাদোহসৌ বাংশিকনস্তানিল ভরিত লসতবঃশনিঃম্বানতুল্যঃ । 
ঘণ্টানাদান্ুকারী তদনুচর জলধিধবান গভীরো! 
গর্জজন্ পর্জন্যঘোষঃ পর ইহ কুহরে বর্ততে ব্রহ্মণাভ্যা । ইতি ॥ 

শ্রবণপুটে নয়নয়োর্নেত্রয়োধুগলং যুগ্মং ভ্রাণশবেন দ্রাণপুটে মুখমান্ত- 
মেবাং। ঘন্ধে প্রাণ্যঙ্গত্বাদেকবদ্ভাবে প্রাণ্ডেহপি দর্বন্তাপি দ্বন্ধৈকবস্তীবন্ত- 

বৈকল্পিকত্বান্নতবতি । তেষাং নিঝোধনং করাঙ্থৃলিভিঃ কাঁধ্যং। নিরৌধনং 
চেখং-_“অস্থ্ঠাভ্যামুভৌ কর্ণে তর্জনীভ্যাঞ্চ ক্ষ্ষী । নাসাপুটো তথান্তা- 

ত্যাং প্রচ্ছাস্ত করণানি চ॥ শুদ্ধ প্রাণায়ামৈর্মলরহিতা যা সুযুয্াসরণিঃ 
ইধু্নাপদ্ধতিস্তস্তা মমলো! নাদঃ স্ফুটং ব্যক্তং শ্রুয়তে ॥ 

সিদ্ধাসনে উপবেশন করিঝ্বা যোগী অন্তর্ক্ষ্য অথচ বহিদৃষ্টি এই শাস্তবী 



৮৮ বিডিহরার! 
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মুদ্রা করিবেন। করিয়া একাগ্রচিত্তে দক্ষিণ কর্ণে_দক্ষিণকর্ণনথ নু 
নাড়ী হইতে উদ্ভূত নাদ শুনিবেন। কিরূপে নাদ অন্থুন্ধান করিতে হয় 
তৎসন্বন্ধে বলিতেছেন-_ 

কর্ণছিদ্র, নয়নন্বয়, নাঁসাছিদ্র করাহ্গুপি ছারা রুদ্ধ করিবে। করিয়া 

শুদ্ধ! অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বার! মলরহিত যে স্ুযুয়া! অনুসরণ তাহার অমল 
নাদ পরিস্ফুট ভাবে শুনিবে। ইহা শ্রীগুরুর নিকট জানিয়া লওয়া আব- 
শ্তক। [নাদের চারি অবস্থা__আরম্তাবস্থা, ঘটাবস্থা, পরিচয়াবস্থা এবং 

নিষ্পত্তীবস্থা। আরম্তাবস্থাতে অনাহত চক্র বা ব্রহ্ধগ্রন্থিভেদ প্রাণা- 
য়াম অভ্যাসে যখন হইবে তখন হ্বদয়াকাশোৎপন্ন আনন্দজনক নানাবিধ 

ভূষণনিনদসদূশ শক দেহের মধ্যে শুনা যাইবে। দ্বিতীয় অবস্থাতে অর্থাং 

ঘটাবস্থাতে প্রাণ ও অপান আত্ম! ও নাদ বিন্দুর সহিত এক হইয়া কণ্ঠ" 

স্থিত চক্রে গমন করে । তখন যোগীর আসন স্থির হয়। তিনি পূর্বা- 

পেক্ষা কুশলবুদ্ধিসম্পন্ন হয়েন এবং জ্ঞান লাভ করিয়! রূপলাবণ্যাধিকো 

দেবতুল্য হয়েন। ঈশ্বরোক্ত রাজযোগে বলা হইয়াছে__ 
প্রাণাপানৌ নাদ বিন্দু জীবাত্ম পরমাস্তনোঃ | 
মিলিত্বা ঘটতে যন্মাৎ তন্নাৎ স ঘট উচ্যতে ॥ 

আর্তাবস্থায় সিদ্ধ হইলে ব্রহ্গ্রস্থিভেদ হয় আর ঘটাবস্থার সিদ্ধি হইলে 

হয় বিষুগ্রন্থিভেদ । তৃতীয় অর্থাৎ পরিচয়াবস্থায় ভ্রমধ্যাকাশে গমন হয়। 
উহা! মহাকাশ । ওখানে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে- অধিমাদি অষ্ট সির্ধি 

লাভ হয়। | 
চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ নিষ্পত্বস্থাতে যখন আজ্তাচক্রে রুদ্রগরন্থি ভেদ 

হয় তখন ঈশ্বরের পীঠ স্থান যে ভ্রমধা, প্রাণ সেই স্থানে গমন করে। 

তখন নাদ শ্রবণজনিত যে চিত্তানন্দ তাহ! জয় হয় আর সহজাননদ লাভ 

হয়।. সহজানন্দ হইতেছে স্বাভাবিক আত্মন্থুখ। . এই অবস্থায় কোন 
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ক জজ নি প্র মি ৯ প্িসপন্স্ উপ লা পা আলীম সস্তা লাস 

পপি পপ পপ 

অনাহতন্ত নাদস্ত ধবনি ধা উপলভ্যতে। 

ধ্বনেরস্তর্গতং জ্ঞেম়ং জ্ঞেযহ্যান্তর্গতং মন: ॥ 

মনম্তত্র লয়ং যাতি তদ্বিষ্কোঃ পরমং পদম্ ॥ ১০০ ॥ 

তাবদাকাশ সঙ্কলো যাঁবচ্ছন্ধঃ প্রবর্ততে | 

নিঃশব্ং তৎ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি গীয়তে ॥ ১০১ ॥ 

যৎ কিঞ্চিন্নাদরূপেণ শ্রায়তে শক্তিরেব সা। 

যস্তত্বান্তো নিরাকারঃ স এব পরমেশ্বরঃ ॥ ১০২ ॥ 

সর্বে হঠলয়োপায়া রাজষোগস্ত সিদ্ধয়ে | 

রাজযোগ সনারূঢঃ পুরুষঃ কালবঞ্চকঃ ॥ ১০৩ ॥ 

তত্বং বীজং হঠঃ ক্ষেত্রমৌদাসীন্তং জলং ব্রিভিঃ। 
উন্মনীকল্পলতিক' সন্ত এব প্রবর্ততে ॥ ১০৪ ॥ 

ষাবন্ৈব প্রবিশতি চরন্মীরুতে মধ্যমার্গে 

যাবৎ বিন্দুর্নভবতি দৃঢ়ঃ প্রাণবাত প্রবন্ধাৎ। 
যাবৎ ধ্যানে সহজসদূশং জায়তে নৈব তত্বং 
তাবৎ জ্ঞানং বদতি তদিদং দস্তমিথ্যা প্রলাপঃ ॥ ১১৪ । 

দুঃখ থাকে না, কোন ব্যাধি থাকে না, ক্ষুধা তৃষ্ণা, জরা বৃদ্ধাবস্থা, নিদ্রা 

ইত্যাদি রহিত হইয়া যোগী সর্বদা! আত্মানন্দে অবস্থান করেন । ] 
অনাহত শব্দের যে ধ্বনি শুনা যায়, সেই ধ্বনির ভিতর যে জ্ঞেয় 

অর্থাৎ জ্যোতি বা স্বপ্রকাশ চৈতন্ত, তাহার ভিতর ড্রেয় আকারে আকা- 

রিত মন-মন সেই আকারে আকারিত হইয়াই লয় প্রাপ্ত হয়। মন 

সগ্নে পরবৈরাগ্যে সকল বৃত্তিশৃন্ত সংস্কার শেষ অবস্থায় দগ্ধ পটের মত 
ইইয়া যায়।, বিষ্ুর বা বিভোরাত্মার পরম পদ বৃতিশৃন্ত উপাধি রহিত 
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নিরুপাধিক প পদ দ ইহাই ॥ যতদিন অনাহতধবনি শুনা যায় ততর্দিন আক1- 

শের মত হইয়া থাকা হয়। আকাশের গুণ শব । গুণ শুনিতে শুনিতে 
গুণীর ভাব আসিয়া যায়। কিন্তু মনের লয় হইয়া গেলে ষে নিঃশবব ভাব 

তাহাই পরমাত্ম। | নাদ যাহ! শুনা যায় তাহাই শক্তি । নাদের লয় যেখানে 

তাহাই নিরাকার পরমাত্মা। হৃঠঃ প্রাণাপানয়োরৈক্য লক্ষণঃ প্রাণায়ামঃ 

হঠের উপায় হইতেছে আসন কুস্তক মুদ্রাদি। আর লয়ের উপায় হুই- 
হইতেছে নাদানুসন্ধান, শাস্তবী মুদ্রাদি। রাজযোগ হইতেছে মনের সর্ক 

বৃত্তির নিরোধ লক্ষণ। রাজযোগ সিদ্ধি জন্ত হঠোপার, আর লয়োপায়ই 
প্রশস্ত। যিনি রাজযোগ সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হইলেন তিনিই মৃত্যুজয় 

করিয়া অবস্থান করেন । 

তত্ব হইতেছে চিত্ত। এখানে পরমাত্ম তত্বের কথা বল! হইতেছে 

না। চিত্ত হইতেছে উন্মনী অবস্থার বীজ। অর্থাৎ বীজবৎ উন্মনী 

অবস্থার অস্কুররূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় বলিয়াই ইহা! বীজ। হঠব৷ 

প্রাণার়াম হইল ক্ষেত্র। ওঁদাসীন্ত অর্থাৎ পরবৈরাগা হইতেছে জল। 

এই তিনের দ্বারা উন্মনী কল্পলতিকা শীত্রই উৎপন্ন হয়। 

প্রাণবায়ু মধ্যমার্গ অর্থাৎ নুযুক্নার মধ্যে বিচরণ করিয়া যতদিন না 
্দ্মরদ্ধ, পর্যন্ত গমন করে-_-অর্থাত ব্রহ্ধরন্ধে, গিয়া যতদিন না স্থিরত। 
লাভ করে; প্রাণবায়ু কুম্তকের দ্বারা স্থির হইয়া! যতদিন না বিন্দু বা 

বাধ্য স্থির করে “মনঃ স্থৈষ্যে স্থিরো বায়ু স্ততো -বিন্দুঃ স্থিরোভবেৎ' 

যতদিন না চিত্ত ধ্যেয় বস্ততে তদাকারকারিত সহজসদৃশ হয় ততদিন 
পর্ধ্যস্ত যে সমস্ত জ্ঞানের কথা উচ্চারণ কর! হয়, তাহ! দস্তমিথ্য 'প্রলাগ 

মাত্র। “তাবদ্ বজ্জ্ঞানং শাবধং বদতি কশ্চিং তদিদং জ্ঞানং কথং ? দন্ত" 
মিথা। প্রলাপঃ দস্তেন জ্ঞান কথনেনাহং লোকে পৃজ্যো৷ ভবিষ্যামীতি ধিয়া 

মিথ্যাগ্রলাপো। মিথ্যাভাষণং দস্তপূর্ববকং মিথ্যাভাষণমিত্যর্থ; ॥ 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৯১ 
শি রত পলিসি তান ভিসি তি সি লো শিস তি ০৮৬ তি তিক ভিত ছি তত তি উনি সি ও ৬ কিস ছিপ রসি সিন ্টি৬ 

তথা অমৃতসিন্ধৌ_ 
চিলত্যেষ ষদা বায়ু শ্তদা বিন্দুশ্চলঃ স্থৃতঃ | 
বিন্দৃশ্চলতি যন্তাঙ্গে চিত্তং তন্তৈব চঞ্চলম্ ॥ 
চলে বিন্দৌ চলে চিত্তে চলে বায়ৌ চ সর্বদা । 
জায়তে ভ্রিয়তে লোকঃ সত্যং সত্যমিদং বচঃ ॥ 

ষোগ কর আর শ্বাধ্যায় কর; স্বাধ্যায় কর আর যোগ কর ইহাতেই 

পরমাত্মার প্রকাশ হইবৰে। স্বাধ্যায়শ্চ মোক্ষশাস্ত্রাণামধ্যয়নম্* । মোক্ষ- 

শাস্ত্রের অধ্যয়ন হইতেছে স্থ্যাধ্যায়। এখন শ্রুতি ষে বলেন---“আত্মা বা 

অরে প্রষ্টব্যঃ শ্োতব্যো মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্যঃ* এই শ্রবণ মনন হুই- 

:তেছে স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত । নিদিধ্যাসন হইতেছেস্ধ্যানের অন্তর্ভাব। 

নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান লক্ষণরূপ কন্মরবোগ যাহা তাহাই যোগীরপ্রথম কার্ধ্য। : 

তপঃ স্থ্যাধ্যায়েশবর গ্রণিধানানি ক্রিয়া যোগঃ। ইহার মধ্যেই শ্রবণ 

মনন, ভক্তিযোগ আদি নকলই রহিল । ইহাতেই মোক্ষ হইবে । 



তৃতীয় উল্লাস__অনরাগের বস্তু । 

ভ্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী | 

গাঁ লতৃতিজ্যী: অহ হু ঝভা অঙ্তন্নি ভুহয: | 

বিনীন্ত শ্বন্্যব্যাননল্। 

গ্ব্যানন ১ হৃদি বিকসিত পদ্মং সার্কসোমাগ্নি বিশ্বং 

প্রণবময়মচিন্ত্যং যস্ত পীঠং প্রকল্লাম্। 

অচলমপর সুক্সং জ্যোতিরাকাশ সারং 

ভবতু মম মুদেহসৌ সচ্চিদানন্দরূপঃ ॥ 

হবযাঁনন শু মুক্তা-বিক্রম-হেম-নীল-ধবলচ্ছারৈমু' খৈশ্ীক্ষণৈ- 

ধুক্তামিন্দুকলা নিবদ্ধরত্বমুকুটাং তত্বার্থবর্ণাত্বিকাম্। 

গায়ত্রী বরদাভয়ন্কুশকশং শুভ্রং কপালং গদাং 

শঙ্ঘং চক্রমথারবিন্দধুগলং হস্তৈ্বহস্তীং ভজে ॥ 

সেই সর্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদ,  তুরীয় স্থানকে দেবতাগণ সর্বদা 

দর্শন করেন। আকাশস্থিত সমস্তাতপ্রসারিত সুরধ্য মত। 

[ প্বীহজবী লানভীম্” এই মন্ত্র গাযত্রীর তুরীয়পাদ। এই তুরীয 

পাদ দ্বারা ব্রন্ষের ধ্যান করিতে হয়. 

হৃদয়ে নিম্মমুখ দ্বাদশদল কমলের নি যে উর্ধমুখ অষ্ট্বল কমল 

ৰিকসিত, তাহা স্থর্্য চন্্র ও অগ্থির প্রভায় উজ্জ্বল । ত্রিকোণে নুরধ্য চক্র 

ও অগ্নি রহিয়াছে । এই পন্ম প্রণবময়; অগিগ্ত্য। এই পদ্ম যাহার 

পাদপীঠরূপে কল্পনা করা হয়) সেই পরম হু আকাশ-সার সচ্চিদানন্দ- 

রূপ নিশ্চল জ্যোতি আমার আনন্দ বর্ধন করুন। 

যিনি মুক্তা, বিদ্রম (রক্তবর্ণ ) হেম, নীল এবং ধবল এই পঞ্চবর্ণবিশিষ্ট 
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ল্যান স্বৌমু্ছি। সঙ্গতান্তে। ললাটে কুদ্রঃ, অর্মেঘঃ, চক্ষুযোশ্চন্ত্া 

দিত্যৌ, কণয়োঃ শুক্র বৃহস্পতি, নাসিকে বাধুদেবত্যে, দস্তোষ্ঠাবুভয়সন্ধ্যে, 

মুখমণির্জিহবা সরস্বতী, গ্রীবা সাধ্যান্ুগৃহীতিঃ, স্তনয়োর্বসবঃ, 

বাহোন্মরুতঃ, হ্ৃদন্ধং পার্জন্তমাকাশমুদরং, নাভিরস্তরিক্ষং, কটিরিক্্াগ্ী, 

জধনং প্রাজাপত্যং, কৈলাসমলয়াবৃরূ, বিশ্বেদেবা জাহুনী, জহুকুশিকৌ 
জত্ঘাদয়ং, খুরাঃ পিতরঃ, পাদৌ বনস্পতয়ঃ। অঙ্গুলয়ো রোমাণি, নখাশ্চ 
ুহূ্ান্তেংপি গ্রহাঃ কেতুর্মাস! খতবঃ সন্ধ্যাকাল স্তগাচ্ছাদনং সংবৎনরো, 

নিমিষমহোরাত্র আদিতাশ্চন্ত্রমাঃ। 

সহস্র পরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাং। 

সহস্রানেত্রাং গায়ত্রীং শরণমহৎ প্রপদ্থে ॥ 

ওতৎসবিভুর্ধরেণ্যায় নমঃ ॥, ওতৎপুর্ববজপায় নমঃ ॥ ও ততপ্রাতরা- 

দিত্য প্রতিষ্ঠায় নমঃ ॥ 

গ্মুখে স্থশোভিতা, যিনি ভ্রিনয়না, যিনি চন্দ্রকলাবন্ধ রতুমুকুটধারিণী, 

যিনি ক্ষিত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ব, তত্ব প্রদর্শক অর্থ ও গীতচম্পক, অগ্নিসম, 
কপিল, ইন্দ্রনীল, জলদগ্রিসম, ইত্যাদি চতুর্বিংশতি বর্ণাত্মিকা, বাহার 
দশ হত্তের মধ্যে দক্ষিণ হস্তপঞ্চকে উর্দীধক্রমে কমল, চক্র, রজ্জু, পাশ ও 
অভয়, এবং বাম হস্তপঞ্চকে উদ্ধীধক্রমে কমল, শঙ্খ, নরকপাল্, অন্কুশ 
ও বর শোভা পাইতেছে সেই গায়ত্রিদেবীকে আমরা ভজন! করি। 

! গায়ত্রীদেবীর হৃদয়ের বিষয় অথর্ব বেদে লিখিত আছে। সাধক 
অগ্রে বিরাটবপিনী বেদজননী গায়ত্রী মহাদেবীর ধ্যান ক্রিক তাহার অঙ্গ 
সমূহে বক্ষ্যমান দেবতগেণের ভাবনা করিবেন। পরে পিওু ও ব্র্গাপ্ত 

এক বলিয়া নিজ দেহই দেবীর দেহ হইয়াছে, এবং দেবীর অঙ্গের দেবতা 

সমূহকে নিজ অঙ্গে ভাবনা করা৷ হইয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভব করিতে 
ইইবে। দেবতার! বলেন ধিনি উপাসনাকালে অঙ্নন্তাসাদি দ্বারা নিজ 



৯৪ বিচার্চঙ্দোর | 
টি লি সপিস্টিি সিল সিন ১ িস্সপশিস্জ-কাসটি তি তি তি তাস লাস্ট পোস্ত 0 এ এ পিস 2৯0 পি সির পক তরি লি স্টিল 

যথাগির্দেবানাং ব্রাঙ্গণে মনুন্যানাং মেরঃশিখরিণাং 

গঙ্গা নদীনাং বন্ত খতুনাং ব্রহ্ধাপ্রজাপতীনাঁং এবমসৌ মুখ্য! ॥ 

প্রাতর্যান্তাৎকুমারী কুস্থমকলিকয়! জাপমালাং জপন্তী 

মধ্যান্কে প্রৌরূপা বিকশিতদশনা চারুনেত্রা নিশায়াঁম । 
সন্ধযায়াং বৃদ্ধরূপ! গলিতকুচযুগ! মুণ্ডমালাং বহস্তী 

স! দেবী দেবদেবী ত্রিভূবন জননী কালিকা পাতু যুন্মান্ ॥ 
রে সপ পা 

দেহকে উপান্ের দেহ বলিয়া না ভাবেন তিনি দেবার্চনে অধিকারী 

নহেন || 

মা! তোমার মস্তকে তেজমণ্ডিত স্বর্গ, ললাটে রুত্র, ভ্রদ্বয়ে মেঘ, 

চক্ষুদ্বয়ে চন্ত্র ও ্ৃর্য্য, কর্ণদ্বয়ে শুক্র ও বৃহস্পতি, নাসিকাদয়ে বায়ু, দস্ত- 

পঙক্তিদ্বয়ে [ অশ্বিনীকুমার দ্বয়], অধর-ওষ্ঠে উভয় সন্ধ্যা, মুখে আগ, 

জিন্ববায় সরম্বতী, গ্রীবায় সাধ্যগণ, স্তনদ্বয়ে অষ্টবন্থু, বাহদ্বধয়ে মরুদূগণ, 

হৃদয়ে পর্জন্তদেব, উদরে আকাশ, নাভিতে অস্তরীক্ষ, কটিদেশে ইন্দ্র ও 

অগ্নি, জঘনে প্রজাপতি, উরুদ্বয়ে কৈলাস ও মলয়, উভয় জানুতে বিশ্ব- 

দেবতাগণ, জজ্ঘাতে জঙ্ক, ও কুশিক, পাঁদোপরি পিতৃদেবগণ, পাদনিয়ে 

বনম্পতিগণ, [ লোমসমূহে খধিগণ, নখসমূহে মূহূর্তগণ, রক্ত ও মাংসে 

খতু, আচ্ছাদনে সম্বৎসর, চক্ষুর নিমেষে দিনরাত্রি বা হুধ্য চক্্র। মা! 
তোমার সহস্র জপ শ্রেষ্ট, শত মধ্যম, আর দশবার জপ নিকৃষ্ট । সহত্র- 

নেত্রা গায়ত্রীদেবীর শরণ গ্রহণ আমি করিলাম। পরে স্কর্য্যের বরেণা 

তেজকে আমি নমস্কার করি, পূর্বদিকে উদ্দিত কুর্ধ্যকে নমস্কার করি। 

[ প্রাতঃন্রধ্যকে নমস্কার করি।] প্রাতঃনুর্য্যাধিষ্টাত্রী গ্রী-গায়ত্রীদেবীকে 

নমস্কার করি। ৃ - 

যেমন অগ্নি দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান, ব্রাহ্মণ মন্ন্তগণের মধো 



বিচার-চন্দ্রোদর় । | ১৫ 
সিএস পম উস টি 

২ 

গায়ত্রী স্তব_-গৌতম কৃত।' 
নমো দেবি ! মহাবিগ্ভে বেদমাতঃ পরাৎপরে । 

ব্যাহৃত্যাদি মহামন্ত্ররূপে প্রণবরূপিণী ॥ 

সাম্যাবস্থাত্বিকে মাত নমো হীষ্কাররূপিণী | 

স্বাহা স্বধা স্বরূপে ত্বাং নমামি সকলার্থদাম্ ॥ 

ভক্তকল্পলতাং দেবীমবস্থাত্রয়সাক্ষিণীং । 

তৃরয্যাতীত স্বরূপাঞ্চ সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ 
সর্ধববেদাস্ত সংবেস্তাং হুর্য্যমগুলবাসিনীং | 

প্রাতর্বালাং রক্তবণাং মধ্যাহ্কে যুবতীং পরাম্ ॥ 

প্রধান, গঙ্গ। নদীগণের মধ্যে প্রধান, বসন্ত খতুগণের মধ্যে প্রধান, ব্রঙ্গা 

প্রজাপতিগণের মধ্যে প্রধান, সেইরূপ এই গায়ত্রী সর্ব প্রধান । 

প্রাতঃকালে যিনি কুমারী হইয়া কুম্থমকলিকা দ্বারা জপমালা জপ 

করেন, মধ্যাহ্ে যিনি ভরিতযৌবনা', হাম্তমুখী চারুনেত্রা, সন্ধ্যারাত্রে ধিনি 
গলিত কুচষুগলধারিণী বৃদ্ধা! হইয়া গলদেশে মুণ্ডমাল! বহন করেন সেই 

ত্রিভুবন জননী দেবদেবী দেবী কালিকা আমাদিগকে রক্ষা করুন। 
হে দেবি! তুমি বেদমাতা, তুমি পরাৎপরা মহাবিস্তা, তুমি ভূ্বঃ স্বঃ 

ব্যাহত্যাদি মহামন্ত্ররপা, তুমি প্রণবরপিণী । মা! তুমি গুণত্রয়ের সাম্যা- 

স্থাত্মিকা মায়া, তুর্মি্ীঙ্কাররূপিণী তোমাকে নমস্কার) মা! তুমি দেব- 
ব্তে স্বাহারূপে হব্যের ভোক্তী, তুমি পিতৃ-ষজ্জে স্বধারূপে হব্যের ভোত্তটী, 
এবং হব্যকব্য দাতৃগণ্র সর্বাভীষ্টদ্াত্রী তুমিই। তোমাকে আমি 
শনস্কার করি। মা! তুমি ভক্তগণের কল্পলতিক। দেবী ; তুমি জাগ্রৎ 

বপ্ন ও স্ববুণ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপিণী ৷ তুমি স্বরূপে তুরীয় বন্ধ- 
৯৪ 

২৩৯ িস্সসিআাসিস্টস ৬৩ ৬০০ সি 

রা 



৯৬ বিচার-চন্্রোদয় । 
প্লিস ও জি 

সায়াহ্ছে কৃষ্ণবর্ণাং তাং বৃদ্ধাং নিত্যাং নমাম্যহং | 

সর্বভূ-তারণে দেবি! ক্ষমন্থ পরমেশ্বরি ॥ 
ইতি সততা জগন্মাত। প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ। 

পুর্ণপাত্রং দদৌ তশ্যৈ যেন স্তাৎ সর্বপোষণম্ ॥ 

৮. 

মাধ/ন্দিনোক্ত সাবিত্রী স্তোত্রমৃ। 

সচ্চিদানন্দরূপে ত্বং মূল প্রকতিরূপিণি। 

হিরণ্যগর্ভরূপে ত্বং প্রসন্ন ভব সুন্দরি ॥ 

তেজঃ স্বরূপে পরমে পরমানন্বরূপিণি। 

দিজাতীনাং জাতিরূপে প্রসন্না ভব সুন্ধরি ॥ 

ররর -,-০৯০০৯, পল, পপ পপ সত ০ 

রূপের অতীতা--কি তুমি তাহা বলা যায় না। তুমি পচ্চিদানন্বরূপিণী ৷ 
তুমি সর্ববেদাস্ত ( উপনিষদ্) দ্বারা জ্ঞেয়া, তুমি হ্রয্যমগুলবাসিনী | প্রাতে 

তুমি বালিক! রক্তবর্ণা, মধ্যান্কে তুমি পীতবাসা যুবতী এবং সায়ান্ছে কল 
বর্ণ বৃদ্ধা । মা তুমি নিত্যা। তোমাকে আমি প্রণাম কারি। হে দেবি! 
ছুভিক্ষতারিণি ! হে পরমেশ্বর! তুমি ক্ষমা কর। জগন্মাতা এইরূপে 

সততা হইব মৃত্তিমতী হইয়া দর্শন দিলেন এবং সকলের পোষণ হইতে 

পারে এইরূপ একটি ভোজ্যপুর্ণ পাত্র প্রদান করিলেন ।. 

.. ত্রহ্মা বেদমাতাকে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞান্ুসারে প্রথমে রহ মাধ্যন্দিনোক্ 

_স্তব করেন। পবে রাজা অশ্বপতি এই স্তব দ্বারা রি দর্শন লাভ 

করেন ও মনোগত অভিলাষ পূর্ণ করেন। 

তুমি সৎ চিৎ আনন্দরূপা, তুমি মূল প্রকৃতিরূ'পণী, তুম হিরণ্যগ্ড 
রূপা। হে ুন্দরি প্রসন্ন হও। তুমি তেজ; স্বরূপিণী, তুনি শ্রেষ্ঠা, তুণি 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৯ 
পচা ৬ পলি আসিস ভর পপি সিসি শি পল পাস এস ক 

নিত্যে নিত্যপ্রিয়ে দেবি! নিত্যানন্দ স্বরূপিণি। 

সর্বমঙ্গলরূপে চ প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ 

সর্বস্বরূপে ৰিপ্রাণাং মন্ত্রসারে পরাৎপরে । 

সুখদে মোক্ষদে গ্কেবি! প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ 

বিপ্রপাপেধাঙ্বাহায় জলদগ্রিশিখোপমে ৷ 

ব্রহ্মতেজপ্রদে দেবি ! প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ 

কায়েন মনসা বাচা যঘ পাপং কুরুতে নরঃ। 

তত্তৎ স্মরণ মাত্রেণ ভন্মীভূতং ভবিষ্যতি ॥ 

স্তবরাজমিমং পুণ্যং সন্ধ্যাং কৃত্বা চ ষঃ পঠেৎ। 

পাঠে চতুর্ণাং বেদানাং তৎ ফলং লভতে চ তৎ॥ 

০৭ লিপি ছিল উিশিপিসিল িসপিটি ছিপাসিলীসি পা 

নিত্যানন্দান্বপ্বপিণী, তুমি দ্বিজাতিগণের জাতি। সুন্দরি ! তুমি প্রসন্ন 
হও। তুমি চিরদিন আছ বলিয়া নিত্য!, যাহ চিরদিন থাকে ( চৈতন্ত ) 
তাহাই তোমার প্রিয়, তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিণী, তুমিই সর্বমঙ্গলরূপা', তুমি 
প্রসন্না হও। হে দেবি! তুমি বিপ্রগণের সর্বস্বরূপা, তুমি মন্ত্রের সার ও 

পরাৎপরা তুমিই সুখদায়িণী, তুমিই মোক্ষদায়িণী, সুন্দরি তুমি প্রসন্ন হও। 

দেবি তূমি বিপ্রগণের পাপরূপ কাষ্ঠের দহন বিষয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার 

তুল্য, তুমি ব্রহ্মতেজ প্রদান কর। হ্ন্দরি! তুমি প্রসন্না'হও । মানুষ 

শরীর মন ও .বাক্য দ্বারা যে যে পাপ করে সেই সমুদ্বায় পাপই তোমার 

: স্বরণ মাত্রেই ভক্মীভূত স্ীভূত হইয়া যায় । এই পবিভ্র স্তবরাজ, সন্ধ্যা উপাসনার 
পরে যিনি পাঠ রে তিনি ইহার পাঠে চারিবেদ পাঠের ফল লাভ 
করেন। 



৯৮ বিচার-চকন্দ্রোদয় । 
পাটা পালি পা পাপন লাস বইটি তন 

৪ 

মর্তকোকিল ভাষিণী পর দেবতা স্তব। 

নমো দেবি! মহাবিদ্তে স্বষ্টিস্থত্যন্তকারিণি। 
নমঃ কমলপত্রাক্ষি ! সর্ধধারে নমোহস্ততে ॥ 

স বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞ-বিরাট-সুত্রাত্মিকে নমঃ। 

নমো ব্যাককতরূপায়ৈ কুটস্থায়ৈ নমোনমঃ ॥ 
দুর্গে সর্াদিরহিতে ছষ্টসংরোধনার্গলে | 
নিরগ্গল প্রেমগম্যে ভর্গে দেবি ! নমোহস্তরতে ॥ 

নমঃ গ্ী কালিকে মাতর্নমে! নীল সরম্বতি । 

উগ্রতারে মহোগ্রে তে নিত্যমেব নমো নমঃ ॥ 

নমঃ পীতান্ধরে দেবি ! নমন্ত্িপুরসুন্দরি | 

নমো ভৈরবি মাতঙ্গি ধূমাবতি নমো নমঃ ॥ 
ছিন্নমন্ডে নমন্তেহস্ত ক্ষীরসাগরকণ্যকে । 

নমঃ শাকভ্তরি শিবে নমন্তডে রক্তদদত্তিকে ॥ 

হে দেবি! হে মহাবিস্তে ! তুমি স্ৃষ্টিস্থিতি বিনাশকারিণী তোমাকে 
নমস্কার । হে পদ্মপলাশাক্ষি ! তোমাকে নমস্কার । তুমি সকলের আধার- 

ভূত তোমাকে নমস্কার করি । তুমি, বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, বিরাট, হুত্রা- 

ত্বিকা, ( নিত্যন্বাধ্যা ৩৫ পৃষ্ঠ! দেখ ) তোমাকে নমস্কাঁর। 

তুমি ব্যারুতরূপিনী, তুমি কুটস্থ চৈতন্তর্ধপিণী তোমাকে পুনঃ পুনঃ 

নমস্কার করি। হে ছর্গে! তুমি স্ৃষ্টিস্থিতি লয়াদি রহিতা, তুমি ছুষ্টদিগকে 
অবরোধ করিতে অর্গল শ্বরূপিনী, তুমি অর্থল ( কপটিতা ) শ্ৃন্টা, গ্রেম- 

গম্যা, বরণীয় ভর্গরূপিনী। হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। হে মাত 

গ্রকালিকে! তোমাকে প্রণাম। হে নীলসরম্বতি ! হে উগ্রতারা! 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৯৯ 

নিল ুস্তদলনি রজবীজ বিনাশিনি | 

ধুমলোচন নির্নাশে বৃত্রান্থরনিবহিণি ॥ 
চগ্মুণ্ুপ্রমথিনি দানবান্তকরে শিবে। 

নমন্তে বিজয়ে গঙ্গে শারদে বিকচাননে ॥ 

পৃ্বীরূপে দয়ারূপে তেজোরূপে নমোনমঃ | 

প্রাণরূপে মহারূপে ভূতরূপে নমোহস্ততে ॥ 

বিশ্বমূর্তে দয়ামূর্তে ধন্মমূর্ভে নমোনমঃ । 

দেবমূর্তে জ্যোতিমূর্তে জ্ঞানমূর্তে নমোহস্ততে ॥ 
গায়ত্রি বরদে দেবি! সাবিত্রি চ সরম্বতি । 

নমঃ স্বাহে স্বধে মাতর্দক্ষিণে তে নমোনমঃ ॥ 

নেতি নেতীতি ব্যাটকার্যা বোধ্যতে সকলাগমৈঃ | 
সর্বপ্রত্যকৃম্বরূপান্তাং ভজামঃ পরদেবতাম্ ॥ 

০৯ জাস্টিস সস সি 

হে মহা-উগ্ররূপধারিণি, তোমাকে নিত্য নমস্কার করি । হেদ্দোব! হে 

পীতান্বরধারিণি! তোমাকে নমস্কার। হে ব্রিপুরস্থন্দরি ! তোমাকে 

নমস্কার। হে ভৈরবি, মাতঙ্গি, ধূমাবতি তোমাকে পুনঃ পুঃ প্রণাম । 

হে ছিন্নমস্তে! হে ক্গীরসমুদ্র কণ্যকা ! হে শাকস্তরি! হে শিবে! হে 

রক্তদ্তিকা | তোমাকে নমস্কার । তুমিই নিশুস্ত শুস্ত দলন করিয়াছ, 

রক্তবীজ বিনাশ করিয়াছ, তুমি ধুত্রলোচন নাশ করিয়াছ, তুমিই বৃত্রান্থর 
বধ করিয়াছ, তুমিই চণ্ডমুণ্ড বধ করিয়াছ ) হে শিবে! তুমিই দানবদ্দিগের 
অন্তকারিণী। হে প্রসন্সমুখি শারদে ! তুমি বিজয়া, তুমি গঙ্গা তোমাকে 
নমস্কার! মা! তুমি পৃর্থীরূপিনী, দয়ারূপিণী, তেজোরূপিণী তোমাকে 

পুনঃ পুনঃ নমস্কার | হে বিশ্বমৃন্তি! হে দয়ামৃত্তি | হে ধর্শুত্তি | হে দেব- 
মত্তি ! হে জ্যোতিমূ্তি! হেজ্ঞানমূর্তি তোমাকে নমস্কার । মা! তুমি 



১৩৩ বিচার-চন্দ্রোদয় । 

ভ্রমরৈর্বেষ্টিতা যন্মাদ্ ভ্রামরী যা ততঃ স্ৃতা ৷ 
তন্তৈ দেব্যৈ নমে৷ নিত্যং নিত্যমেব নমোনমং ॥ 

নমস্তে পার্খ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নমস্তে পুরতোহত্বিকে । 
নম উর্ধাং নমশ্চাধঃ সর্বত্রৈব নমোনমঃ ॥ 

ককপাং কুরু মহাদেবি ! মণিদ্বীপাধিবাসিনি । 

অনস্তকোটি বরহ্ধাণ্ড নারিকে জগদন্থিকে ॥ 

জয় দেবি! জগন্মাতর্জয় দেবি পরাৎপরে । 

জয় শ্রীভৃবনেশানি! জয় সর্বোত্তমোত্তমে ॥ 

কল্যাণগুণরত্বানামাকরে ভূবনেশ্বরি । 

প্রসীদ পরমেশানি প্রসীদ"্জগতোরণে ॥ 

_ বরদা, তুমি গায়ত্রী, তুমি সাবিত্রী, তুমি সরস্বতী, তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, 

তুমি দক্ষিণারূপিণী তোমাকে নমস্কার । সমস্ত আগম শাস্ত্র “নেতি নেতি” 

“তন্ন তন্ন” বিচার করিয়া তোমার স্বরূপ নির্ণয় করেন, সমস্ত দেহস্থিত 

প্রত্ক আত্মার অস্ত যেখানে তাহাই তোমার স্বরূপ । এই প্ররমদেব- 
তাঁকে আমরা ভজনা করি। তোমার হৃদয় হইতে ভ্রমর সকল নির্গত 

হইয়া তোমাকে বেষ্টন করিয়াছিল এবং ইহারই পরে দৈত্য বিনাশ করিয়া- 

ছিল বলির! তোমার নাম ভ্রামরী | এই দেবতাকে নিত্য নমস্কার । পাঙ্্ে 
পৃষ্ঠে, সম্মুখে, উর্ধে, অধে, সর্ধত্রে হে অন্থিকে! তুমি আছ সর্বত্রই তোমাকে 
নমন্কার। হে মণিদ্বীপ নিবাসিনি! হে মহাদেবি! হে অনস্ত কোটি 

ব্রহ্মাণ্ডের নায়িকা, হে জগদস্বিক তুমি আমাদের প্রতি কৃপা কর। হে 

দেবি! হে জগন্মাতা ! হে সর্বত্রেষ্ঠা তোমার জয় হউক | হে ভূবনেশ্বরি | 
হে নিখিল তুবনের সর্বোত্তম! তোমার জয় হউক। হে ভুবনেস্বরি। 

তুমি মঙ্গলমক়্ গুণরত্বের আকর স্বরূপিণী ! হে পরমেশ্বরি ! হে জগৎ ত্রাণ 

কারিণী তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও । 



চতুর্থ উল্লান__বেদস্ততি। 
গায়ত্র' চ স্বয়ং বেদ:ঃ প্রণবন্রক্বসংযুতঃ | 

বেদধ্যানং ৰেদমন্ত্রং অজ্ঞান্বা! শূত্রৰদ্দিজ ॥ 

মালয়া ন জপেন্মত্রং গচ্ছন্ পথি কদাচন । 

করমালাসু জণ্তব্যং গচ্ছন্ পথি নৃপোত্ম ॥ 

উপবিশ্ত জপেন্বন্ত্রং নালয়। নৃপনন্দন | 

গায়ত্রী তু তথ! সন্ধ্যা ৰেদধ্যানং তথা মন্ুং ॥ . 
কলিকালে মহারাজ! ব্রাহ্মণেষু প্রশস্ততে । 

বিশেষং শৃণু রাজেজ্জ ! বেদধ্যানং সনাতনং । 

বেদমন্ত্রং মহারাজ ! পরব্রঙ্গামস্নং সদা ॥ 

সাহবেদাহিষ্টাত্রী_ 
চতুভূ্জাং চতুর্বক্তণং শুদ্ধস্ষটিকসঙ্লিভাং। 

শুরুপদ্মসমাসীনাং পদ্মগন্ধময়ীং সদ! ॥ 

বরাভয় ধরাং নিত্যাং বাণ! পুস্তকধারিনীং | 

ভ্রম ভ্রময় নীলাভ নয়নত্রয় রাজিতাম্ ॥ 

সিন্দুর তিলকোদ্দীপ্তাং অঞ্জনাঞ্জিত লোচনাং। 

কুষ্ণাংশুকপরীধানাং চলৎকুগুলচঞ্চলাম্ ॥ 

হীরক দ্যুতি সঙ্কাশাং দশ্দিগ্ জ্যোতিরুজ্জলাং | 

হাস্তযুক্তাং প্রসন্নাস্তাং নব যৌবন সংযুতাম্।॥ 
শরৎ পুর্ণ শশিমুখীং পীনোন্নতঘনম্তনীং । 

শঙ্খ কম্কণ কেম নানা ভরণ মোহিনীম্ ॥ 



৩৬ 

০৮০ বুকে 

ম্৮- 

বিচার-চক্ঞোদয়। 
স্ত্রীও ৬ উল সিসি সাপ সিরাত পিসি সি ই চি ৬ রাত 

নানা লাবণ্য সংযুক্তাং স্রুবস্ত্রোতরীর়িণীং। 

পঞ্চাশত্বর্ণহারাঢ্যাং শাস্তাং সাম সমাশ্রয়াম্। 

সামমন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি অতি গুহং পরাৎপরং। 

ও ও ও সামবেদ স্বাহা ও ও ও ॥ 

অজুন্বেদাহিষ্ঠাত্রী_ 

গৌরাঙং দীর্ঘনয়নাং তু ঢং চতু্ভূর্জাং 
রক্তপদ্মসমাসীনাং রক্তাংস্তক পরিচ্ছদাম্ ॥ 

বরদান-রতাং দেবীং বীণাপুস্তকধারিণীং। 

দিব্যগন্ধময়ীং নিত্যাং শঙ্খ কঙ্কণমণ্ডিতাম্। 

মুক্তাহারলতোপেতাং কদম্বকোরক স্তনীং ৷ 

পৃ্চন্ত্রমুখীংংপূর্ণাং পীতবস্ত্োত্তরীয়ণীম্ ॥ 
সর্ববশান্ত্রময়ীং বিদ্তাং যভূর্বেদ সমাশ্রয়াং। 
মন্ত্রমস্ত প্রবক্ষ্যামি শৃণু সুরথ ভূপতে ॥ 

ও শু ও যজূর্বেদ ্বাহা ও ও ও ॥ 

স্প্রেদাহ্রিভ্ভীভ্রী- 

রক্তাঙ্গীং গীতবসনাঁং রক্তপন্মাসনস্থিতাং । 

রক্তাভরণসংযুক্তাং রক্তগন্ধ প্রলেপিতাং ॥ 

বন্ধনী রক্তনয়নাং কৃষ্ণবস্ত্রোভ্তরীরিণীং |. 

চতুর্ভূজাং স্থচতুরাং চতুর্বস্তাং বৃহৎকটম্।॥ 

সিন্দুর তিলকোদ্দীপ্তাং দীর্ঘ কেণীঞ্চ সুম্তনীং। 
সর্বাঙ্গজুভগাং ভব্যাং সর্ব্ব সৌভাগ্যশালিনীম্ ॥ 

মন্ত্রমস্ত] প্রবক্ষ্যামি শৃণু গুহং বৃপোত্তম। 

ও ও ও খণেদ স্বাহা ও ও গু ॥ 



বিচার-চন্ছোদয় । ১৩৩ 
সিসি পোস্ত সিসি পাটি লাল সিসি শস্পিরসিসিি, জান 2 সা অিসকা্স্সসি এও রিড উজজ জজ অজ? শন 

অহন্ব্ব নেল্ীছিষ্টাত্রী-_ 

দূলিতাঁজনসঙ্কাশীং কৃষ্ণবন্ত্রপরিচ্ছদাং। 
কৃষ্ণপল্মাসন্গতাং চতুরাং চতুরাণনাম্ ॥ 

চতুর্ভূর্জাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সিন্দুর্র তিলকোজ্জলাং। 
কটাক্ষবিশিখোপেত নয়নত্রয়সংযুতাম্ ॥ 

কৃষ্ণাভরণ সংযুক্তাং কৃষ্ণগন্ধপ্রলেপিনীং | 
কৃষ্ণপন্মনমাসীনাং কৃষ্ণ পুষ্পো ভতাম্ ॥ 

পঞ্চাশৎ বর্ণহারাট্যাং অথর্বং সমুপান্মহে। 

শৃণু মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সাবধানেন ধারয়। 

ও ও ও অথর্ব বেদ স্বাহা গু ও ও ॥ 

ান-হ্্যা-ন্্যাননজপ- 
ম্লান 

সন্ধ্যা 

হংসেন পুটিতং কৃত্ব! ইষ্টমন্ত্রঃ স্মরেৎ সকৎ। 
ইষ্টেন পুটিতং হংসং দ্বিতীয়ং স্নানমাচরেৎ ॥ 

ধসেন পুটিতং ইষ্টং ত্রিম্নানং মন্ুজেশ্বর | 

সোহহং নানমিদং প্রোক্তং জীবঙ্গানমিদংনৃপ ॥ 
অনেনৈব হি ন্লীনেন ভ্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ। 

সোহহং স্নানেন গায়ত্র্যাঃ ম্লানং ভবতি ভূপতে ॥ 

গায়ত্র্যাঃ স্নানমাত্রেণ তত্বন্নানং প্রজায়তে । 

মনে জীবাত্মনঃ শুদ্ধি স্তত্ব জ্ঞানং প্রজায়তে ॥ 

শিবশক্তি সমাযোগ! অস্তঃসন্ধ্যা যথাত্মনঃ। 

অন্তঃসন্ধ্যা বিনারাজন্ বাহ সন্ধ্যা বৃথাত্মনঃ ॥ 
তান্ত্রিকী বৈদিকী সন্ধ্যা বাস্থ সন্ধ্যা প্রকীন্তিতা । 

অস্তঃঙ্গানং তথা সোহহং সর্ব তীর্থ ময়ং নৃপ ॥ 



১৪০৪ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
সিএস ২ কে কি কা রে কি কে কি ক কি কক ০০০০ 

হযান্নজঞগ্প কলিকালে মহারাজ ধ্যান মাত্রং প্রশস্ততে ॥ 

ধ্যানং কৃত্বা জপেন্নন্ত্রং দশধ! প্রণবং নৃপ। 

প্রাতঃকালে জপেন্ন্ত্রং প্রণবং ব্রাহ্গণোত্বম | 

প্রণবং বেদমন্ত্রং স্তাৎ ত্রিগুণং নৃপনন্দন ॥ 

প্রণবে নাধিকারোহস্তি বেদধ্যান বিনা নৃপ। 
সন্ধ্যায়াং নাধিকারোহন্তি প্রণবৈর্বিহীনস্তথা ॥ 

ইতি গায়ত্রী তন্ত্ে। 



পঞ্চম উল্লাস-শ্্রীগুরু। 
গুর্ববষ্টকং | (্্রীশঙ্করাচার্য্যঃ | ) 

শরীরং স্ুরূপং ততো! বা কলত্রং 

যশশ্চারুচিত্রং ধনং মেরুতুলাস্। 

গুরোরজ্বি, পদ্মে যনশ্চেম্ন লগ্মং 

ততঃ কিং ততঃ কিং তত্তঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ১ ॥ 

কলব্রং ধনং পুজ্পৌন্রাদিসর্ববং 

গৃহং বান্ধৰাঃ সর্বষেতদ্ধি জাতম্। 

গুরোরজ্বিপম্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ২॥ 

ষডঙ্গাদিবেদে। মুখে শাস্ত্বিদ্যা 

কবিত্বাদি গদ্তং সুপস্ভং করোতি। 

১। অতি সুন্দর দেহ লাভ করিয়াছি, সুন্দরী ভাধ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, 
আমার নির্শুল বশ সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে, আমি ন্গুমেক তুলা অপরিমিত 
ধনের ঈশ্বর হইয়াছি, এখনও যদি আমার মনগ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন 
না হইল তবে আর আমার হইল কি? 

২। স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্রাদি সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছি, উত্তম গৃহ, বন্ধুবান্ধব 
ইত্যাদি সর্ববিধ সাংসারিক সখ ভোগ হইতেছে। এখনও যদি আমার 
মন শ্রীপুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল তবে আর আমার হইল কি ? 



উপাধি জা তোপ ানছস্তি 

বিচার-চক্ছোদয়। 
সস সি পপর এ এস প্লাস আস চে ২ এ হা সা হটাত উড গ্রিক জি 

গুরোরজ্ঘিপদন্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৩। 

বিদেশেষু মান্তঃ স্বদেশেষু ধন্ঃ 

সদাচারবৃত্তেযু মতে! ন চান্তঃ | 

'গুরোরজ্বিপদ্মে মনশ্চেন্ লগ্নং 
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৪ ॥ 

ক্ষমামণ্ডলে ভূপভূপালবৃন্দৈঃ 
সদা সেবিতং যন্ত পাদারবিন্দম্। 

গুরোরজ্বি,পদ্ধে মনশ্চেন্ন ল্গং 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৫॥ 

যশো মে গতং দিক্ষু দানপ্রতাপাৎ 

জগঘস্ত সর্বং করে যংপ্রসাদাৎ। 

৩। আমি যড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, আমার মুখে শাস্ত্রবিদ্তা বিরাজ 

করিতেছে, বিলক্ষণ কবিত্ব লাভ করিয়াছি, অনর্গল গস্ভ পদ্ভ রচন! করিতে 

পারি, এখনও যদি আমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল তবে 
আমার আর কি হুইল? 

৪। বিদেশে সন্মান লাভ করিয়াছি, স্বদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছি, 

সৎকর্ম্ের অনুষ্ঠানে আমা অপেক্ষ। অন্ত কেহই শ্রেষ্ঠ নছে। এখনও যদি 

আমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল তবে আর আমার হইল কি? 

৫। এই মহীমণ্ডলে রাজা! ও রাজচত্রবর্তী সকলেই আমার পাদপন্প 

সেব! করিয়াছে, অর্থাৎ আমি সর্ব শ্রেষ্ঠ. হইয়া. সাম্তরাজা ভোগ করিতেছি। 
এখনও যদি আমার মন স্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না. হইল তবে আর 

আমার হইল কি? 



বিচার-চন্দ্োদয় | ১৩৭ 
ছি গাছ তাসিলিনিলি পিল ত সিসির ও তি চ০০০০০৬ ৪ম 

গুরোরজ্বিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং 
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৬ ॥ 

ন ভোগে ন যোগে ন বা! বাজিরাজৌ 
ন কাস্তান্খে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্। 

গুরোরজ্বিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম ॥ ৭ ॥ 

অরণ্যে ন বা শ্বস্ত গেহে ন কাধ্যে 

ন দেহে মনো বর্ততে মে ত্বনর্ধ্যে। 

গুরোরজ্যিপদ্মে মনশ্চেন্্র লগ্নং 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৮॥ 

এ লিলি পপ 

1 

খু 
শপ পিপিপি? পপসপাশী 

৬। যে গুরুর কৃপায় আমার দান ও প্রতাপজনিত ষশ সর্বদিকে 
প্রচারিত হইয়াছে এবং জগতের নিখিল পদার্থ আমার করতলে বিশ্তন্ত 
আছে অর্থাৎ পৃথিবীর সকল পদার্থই আমার অধিকারে বিস্তমান ; এখনও 
বদি আমার মন সেই শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর আমার 
ইইল কি? 

৭। ভোগে আর মন লাগে না, যোগেও না, হয় হস্তীতেও না, সুন্দরী 

স্্রীতেও না, ধনেও না, তথাপি ষদি শ্ীগুর চরণকমলে মন এখনও লগ্ন ন| 
হইল তবে আর আমার হইল কি? | 

৮। অরণ্যে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা হয় না, স্বগৃছে বাস করিতে 
অভিলাষ জন্মে না, কোন কার্যে অন্গরাগ নাই, ম্বকীযর় শরীরের প্রতি 
মমতা নাই এবং কোন ভাল কিছুতেই মন প্রবৃত্ত হইতেছে ন! ৷ এখনও যদি 
আমার মন শ্রগুর চরণকমলে লগ না! হইল, তবে আর আমার হইল কি? 



১৪৮ - বিচার-চজ্ঞোদয় । 
সপন এ এ এ এসি আসি রস এছ তৌসি পপি লাস পাসটি লাস লাস্ট তি জি লস লস প্স্ছি পনি লো বিলি রা সর 5 

অনর্থ্যাণি রত্বানি তুক্তানি সম্যক্ 

সমালিজিতা৷ কামিনী যামিনীষু। 

গুরোরজ্িপদ্সেঃমনশ্চেক্ন লগ্নং 
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ৯ ॥ 

গুরোরষ্টকং ষঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী 
যতিভূর্পিতিব্র্ধচারী চ গেহী । 
লতে্বাঞ্ছিতার্থং পদং ব্রহ্মসংজ্ঞং 

গুরোরুক্তবাক্যে মনো যস্য লগ্নম্ ॥ ১০ ॥ 

মারতত্বোপদেশ ! 

আদৌ মন্ত্র গুরুশ্চৈৰ মন্ত্রদঃ পরমো গুরুঃ | 
পরাঁপর গুরুস্তংহি পরমেষ্থিগুরুরহম্ ॥ যামলে। 

বিদিত পরমকারণাস্ত জাত স্বয়মন্থচেতনসংৰিদ্ং বিচার্্য ৷ 

স্বমননকলনান্ুসার একত্বিহ হি গুরুঃ পরমো ন রাঘবান্তঃ ॥২৮। 

৯। বহুমূল্য রত্ব প্রভৃতি উগভোগ করিলাম, রজনীযোগে কামিনী 
আলিঙ্গনের সুখ ভোগ করিলাম, এখনও যদি আমার মন শ্রীগুরুর চরণ 

কমলে লগ্ন না হইল, তবে আর আমার হইল কি? 
১০ । পুণ্যবান্, যতি, ভূপতি, ব্রহ্মচারী ব! গৃহী যে কেহ এই গুর্বষ্টক 

স্তোত্র পাঠ করিবেন, তিনি স্থীক্.'অভিলধিত অর্থলাভ-কাঁরবেন, আর যে 

ব্যক্তি উক্ত স্তবের মন্মার্থে চিত্ত নিবেশ করেন তাহার ব্রহ্মজ্ঞান প্রাণ্তি 

হইবে। | 

প্রথমে মন্্রই গুরু, মনত্রণাতা পরম গুরু, আত্মশক্তি তুমি পরাপর গর 
পরমেষ্টি গুরু আত্ম! আমি । | 

রাক্ষসী কুচী স্বয়ং আত্ম বিচারদারা পরম কারণ পরমব্রন্ষের অগ্ঠ 



বিচার-5ক্দ্রোদয় । ১৩৯ 
শি স্টপ ৭৬ শর িটিসিািলাি পাচ ৪ কি চোর সিসি তাস্পিসটিতিস্সী সস্তা লী ই পিপি তি, তি 

মন্ত্রপ্রদান কালে হি মানুষে নগনন্দিনি ! 

অধিষ্ঠানং ভবেত্তন্ত মহাকালস্ত শঙ্করি ! 
অতস্ত গুরুত! দেবি হামানুষী ন সংশয়ঃ ॥ 

কালী তারা তথ৷ ছিন্ন গুরুশ্চ ভূপতিস্তথা | 
একত্বেন চ বোছ্ধব্যং ভেদেন নরকং ব্রজেৎ ॥ 
গুরবে। বহবঃ সন্তি শিষ্য বিস্তাপহারকাঃ। 

ছুল্লভোহয়ং গুরুর্দেবি ! শিষ্ত সম্ভাপহারকঃ ॥ 

যালন্বীঘাঘিনঙ্ৰন্স লানজ্ভস্মুহীল্ হ্যকল্। 
যুক্বন্ বমাহ্যাযা নন্ ভ্রম ল অন্পলম্ 1818 

ঘন তনলিমল্। 

গুরুত্র্ধা স্বয়ং সাক্ষীৎ সেব্যে বন্দ্যো যুযুক্ষৃভিঃ। 
নোদ্বেজনায় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা ॥ ১ ॥ 

যাবদায়ুস্ত্রয়ো বন্দ্যো বেদান্ত গুরুরীশ্বরঃ। 

মনসা কন্মনণা বা! শ্রতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ ॥ ২ ॥ 
শস্য 

সাক্ষাৎ পাইল। এ কার্য্যে অন্ত কেহ গুরু ছিলনা । আত্মবিচারদ্বারাই 

মে আত্ম সাক্ষাৎকার লাঁভ করিল । আপনি আত্ম বিচার করিতে পারিলে 
অন্ত গুরুর প্রয়োজন হয় না। স্বকৃত আত্মবিচারই পরম গুরু | 

গুরু সাক্ষাৎ স্বয়ং ব্রহ্ম, মোক্ষাভিলাধীগণের সেবনীয় ও বন্দনীয়, 
কতজ্ঞ বিবেকী ( আত্মতত্বানুসন্ধারী ) জন তাঁহার উদ্বেগ জন্মাইবে না ॥১॥ 

যাবৎ আফ্ু বিস্তমান থাকিবে, তাবৎ বেদান্ত, গুরু ও ঈশ্বর এই 
তিন, মন, বাক্য ও কর্ম দ্বারা বন্দনীয় জানিবে। শ্রুতির এই নিশ্চিৎ 
মত॥ ২॥ 



১১৬ বিচার-চন্দ্োদয় 
পি আপস সির সস আসিনি স্ব, লা সিল উড 

ভাবাহদ্বৈতং সদ! কুর্ধযাৎ ক্রিয়াহছৈতং ন কহিচিৎ। 
অদ্বৈতং ত্রিধু লোকেধু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ ॥ ৩॥ 

ইতি শ্রীমচ্ছন্করাচার্ধ্য বিরচিত সারতত্বোপদেশঃ॥ 

শ্রীগুরু প্রশংসা । 
গুশব্ত্বন্ধকারঃ স্তাৎ রুশবস্তন্িরোধকঃ | 

অন্ধকার নিরোধিত্বাঁৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ 

গুরুরেব পরব্রহ্ম গুরুরেব পরা গতিঃ। 

গুরুরেব পরাবিষ্ত| গুরুরেব পরায়ণম্ ॥ 

গুরুরেব পরা কাঠা গুরুরেব পরং ধনম্ ॥ 

 যস্থাত্তহুপদেষ্টাংসৌ তন্মাদ্গুরুতরোগুরুরিতি । 

অং বজ্জতৃত্বাহমেলি ল্য ভাষাহ লীত্বন ল্নি। ব্বজন্ম- 
জন দা নল্ব্বব্যাই লহ্ঘনি। অজ্মান্ জালালঘাসীনি। 
বজ্র ঘুমাও বিদ্বিমন্রলি | অ হন বহন্মঘলিনল্। কুন্যন্বয 
নাহজীদলিনন্। 

অবিস্কো বা নবিষ্ভো বা গুরুরেব চ দৈবতস্ | 

অমার্গস্থোহপি মার্গন্থো গুরুরেব সদা গতিঃ ॥ 

গুরৌমনুষববুদ্ধিন্ত মন্ত্রে চাক্ষর ভাবনং। 
প্রতিমান্্ শিলাবুদ্ধিং কুর্বাণে! নরকং ব্রজেৎ ॥ 

গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো গুরুর্গাতিঃ+ 

শিবে রষ্টে গুরুন্ত্রাত। গুরৌরুষ্টে ন কশ্চন ॥ 

সর্ধদা অদ্বৈত ভাব অবলম্বন করিবে। ক্রিয়া! সম্বন্ধে অধৈতভাব 

থাকিবে না, তিন লোকে অগ্বৈতভাব করিবে, কিন্তু গুরুর সহিত অঞ্ৈত 
ভাব করিবে না ॥ ৩॥ | 



শসা 

বিচার-চন্দ্রোদয় । ১১১ 
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গুরোহিতং প্রকর্তব্যং বাঙ্মনঃ কার কর্শীভিঃ। 

অহিতাচরণান্দেবি! বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥ 

মন্ত্ত্যাগাৎ ভবেৎ মৃত্যু রুত্যাগাৎ দরিদ্রতা। । 
গুরুমন্ত্র পরিত্যাগাৎ রৌরবং নরকং বজেৎ ॥ 

মন্ত্র সত্যং পুজা সত্যং সত্যং দেব নিরঞ্জনঃ। 

গুরোর্বাক্যং সদ! সত্যং সত্যমেব পরং পদম্ ॥ 

ধ্যানমূলং গুরোমূর্ঠিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্। 
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাকাং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥ 
গুরুর্মাতা পিতা স্বামী বান্ধবঃ সুহদঃ শিবঃ। 

ইত্যাধ্যায় মনোনিত্যং ভজেৎ সর্বাত্বনা গুরুম্। 

স্বমেব মাত। চ পিত। ত্বমেব 

ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। 

ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্থমেৰ 
ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব ॥ 

শ্রীগুরুর ধ্যান-স্তোত্র-প্রণাম। 

ধ্যায়েচ্ছিরসি শুর্লাজে ছিনেত্রং ছিভূজং গুরুং | 
স্বেতাম্বর পরিধানং শ্বেতমাল্যান্ুলেপনম্ ॥ 

বরাভযনকরং শান্ত করুণাময়বিগ্রহং ৷ 

বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিত বিগ্রহম্ ॥ 

ন্বেরাননং সুগ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্ ॥ 
সাতে ৬ নমস্তত্যং মহামন্ত্রদারিনে শিবরূপিণে। 

ব্রন্ধজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারহছঃখতারিণে ॥ 

ড€ 



১১২ রিচার-চান্দ্রোদন্ন। 

অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াজ্ঞানহারিশে | 
নমস্তে কুলনাথার কুলকৌলীন্তদায়িনে ॥ 

শিবতত্বগ্রবোধায় ব্রহ্গতত্বপ্রকাশিনে । 

নমক্কে গুরবে তুভ্যং লাধকাভরদায়িনে ॥ 
অনাচারাচারভাব-বোধায় ভাবহেতবে । 

ভাবাভাববিনিুক্তি-মুক্তিদাত্রে নমে। নমঃ ॥ 

নমোহস্ত শস্তবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে । 

জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ ॥ 

শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে। 

কামরূপায় কামায় কাঁমকেলিকলাত্মনে ॥ 

কুলপুজোপদেশায় কুলাচারম্বরূপিণে ।. 

আরক্তনিজতচ্ছক্তিসমভাগবিভূতয়ে ॥ . 

নমস্তেহস্ত মহেশায় নমন্তেহস্ত নমো নমঃ ॥ 

ইদং স্তোত্রং পঠেন্লিত্যং সাধকো গুরুদিজ্ুখঃ | 
প্রাতরুথায় দেবেশি ততো বিস্তা। প্রসীদতি ॥ 

ৃ ইতি কুজিকাতমন্ত্রোক্তং গুরুস্তোত্রম্। 

এ্রিপাহ্ম কদ্রযামলে ও গুরুগীতায় 

“একান্তভক্ত্যা ব্ণমেদাযুরারোগ্য বৃদ্ধয়ে ॥ 

অথগও্মগুলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। 

তৎপদং দর্শিতং যেন তশ্যৈ £্গুরুবে নমঃ ॥ 

অজ্ঞান তিমিরান্ধন্ত জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া । 

চক্ষুরুত্মীলিতং ধেন তশ্মৈ /খ্গুরুবে নমঃ ॥ 

দেবতা দর্শনঞ্চ করুণাবফুশালয়ং। 
সর্বসিদ্ধিপ্রদাতারং শ্রীগুরুংপ্রণমাম্যহম্।॥ 

পাতি ও অপ্ঠ জত দত সভা লাস ৬ি তত 



সপ লি পিলার পরি 

শ্যশন 

বিচার-চন্দ্রোদস্ক। ১১৩ 
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বরাভয়করং নিত্যং শ্বেতপন্মনিবাসিনং । 

মহাভয়নিহস্তারং গুরুদেবং নমাম্যহম্ ॥ 

মহাজ্ঞানাচ্ছাদিতাঙ্গং নরারারং ররপ্রদং | 

চতুর্বর্গপ্রদীতারং স্থুলকুল্মনদয়ান্থিতম্॥ 
সদা! মনঃশক্তিময় লয়স্থান পদান্ুজং | 

শরৎজ্যোন্গাজলমাল। শোভেন্দু কোটিবন্মুখম্ ॥ 
বাঞ্চাতিরিক্ত দাতারং সর্বসিদ্ধীশ্বরং গুরুং। 

ভজামি তন্ময়োভূত্ব! তং হংস মগুলোপরি ॥ 

নিত্যং শুদ্ধং নিরাকারং নিরাভাসং নিরঞ্জনং । 

নিত্যবোধচিদানন্দং গুরু ব্রহ্ম নমাম্যহুম্ ॥ 

আনন্দমাননদকরং প্রসনং 

জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্। 
যোশীন্দ্রমীভ্যং ভবরোগ বৈদ্যং 

শ্রীমদগুরুং নিত্যমহং নমামি ॥ 

সত্রীগুরু ধ্যান ও স্ত্রোন্র। 

বহুজন্মার্জিতাৎ পুণ্যাৎ বহুভাগ্যবশাৎ যদি | 

সত্ীগুরুর্লভ্যতে নাথ তন্তা ধ্যানন্ত কীদৃশম্? 
শৃণু পারবতি ! বক্ষ্যামি তব লেহ পরিপ্লুতঃ । 

রহস্যং স্ত্রীগুরোরধযানং যথা ধোয়া চ সা গুরুঃ ॥ 

সহআ্ারে মহাপন্মে কিপ্ন্থগণ শোভিতে । 

্রসুল্লপন্সপত্রাক্ষী ঘনপীনপয়োধর! ॥ 



১১৪ বিচার-চক্দোদয়। 
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স্ঞোত্রে 

প্রসরবদনা ক্ষীণমধ্য। ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুং। 

পল্পরাগ সমাভাসাং রক্তবস্ত্রস্থশোভনাম্ ॥ 

রক্তকষ্কণপাপিঞ্চ রক্তনূপুর শোভিতাং। 
শরদিন্দুপ্রতীকাশরক্তোভাসিত কুগুলাম্ ॥ 

স্বনাথ বামভাগস্থাং বরাভয় করান্মুজাম্। 
শৃু দেবি! প্রবক্ষ্যামি স্তোন্ত্রং পরম গোপনং | 

বন্য শ্রবণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ ॥ 

নমন্তে দেব দেবেশি ! নমস্তে হরপুজিতে। 

্রহ্ধবিদ্ধান্বরূপায়ৈ তন্তৈ নিত্যং নমে! নমঃ ॥ 
অজ্ঞান তিমিরান্ধন্ত জ্ঞানাঞ্জন শলা কয়া । 

বয়! চক্ষুরুন্মীলিতং তশ্তৈ নিত্যং নমো! নমঃ ॥ 
ভববন্ধনপাশন্ঠ তাঁরিণী জননীপরা । 
জ্ঞানদ! মোক্ষদা নিত্যং তন্তৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ 

শ্রীনাথ বামভাগন্থ। সদ! যা সুরপূজিতা । 
সদা বিজ্ঞানদাত্রী চ তশ্তৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ 
সহম্রারে মহাপ্পে সদাননদস্বরূপিণী । 

মহামোক্ষপ্রদ! দেবী তণ্তৈ নিত্যং নমো! নমঃ ॥ 

রহ্ষবিষুন্বরূপা চ মহাক্দ্রত্বরূপিণী 
ভরিগুণাত্মস্থরূপা চ তণ্তৈ নিত নমো নমঃ ॥ 

ন্ত্্্্যাসিরূপা চ মদ? ঘুর্ণিতলোচন! ।- 
স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গ তশ্তৈ নিত্যং নমো! নমঃ ॥ 
রঙ্গাবিষুঃশিবস্বাদি জীবনক্তি ্ রদায়িনী দি 

জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তন্তৈ স্ত্ীগুরুবে নমঃ ॥ 
ইদং স্তোত্রং মহেশানি ! বঃ পঠেত্তক্তিসংযুতঃ | 



৬ ০% তি লী তাছি পদ লহ চান সিল? ০ 

বিচার-চন্দ্রোদয় । 

স সিদ্ধিং লভতে নিত্যং সত্যং সত্যং ন সংশরঃ ॥ 

প্রাতঃকালে পঠেৎ ষস্ত গুরুপুজ। পুরঃসরম্। 

স এব ধন্তে! লোকেশো দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ ॥ 

১১৫ 
সিএ ৮৯৮ ৯০৪ 





দ্বিতীয়বিশ্রাম_ 
নিন উপাসনা জা ক্ছিতি। 





প্রথম উল্লাম 

ইথ নিবেদন। 

স্বামিন্! নমস্তে নত লোক বন্ধে ! 

কাকুণ্যসিন্ধো ! পতিতং ভবাব্ৌ। 
মামুদ্ধরামোঘকটা ক্ষদৃষ্ট্া । 

খজাতি কারণ্য সুধাভিবৃষ্ট্যা ॥ ১) 
ছর্ববার সংসার দবাগ্নিতপ্তং 

দোধুয়মানং ছুরদৃষ্টবাতৈঃ । 
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ 

শরণ্যমন্যৎ যদহং ন জানে ॥২॥ 

হে ম্বামিন্! আমি প্রণাম করিতেছি। হে প্রণত জনের বন্ধু! হে 
করুণাসিদ্ধু! আমি সংসারসাগরে পড়িয়াছি আপনার অতি সরল অব্যর্থ 
কটাক্ষতৃষ্িদ্বারা! করুণানুধা বর্ষণ করিয়া! আমাকে উদ্ধার করুন । 

আমি ভীষণ সংসারজালামালায় বড়ই দগ্ধ হইতেছি ; তাহার উপরে 
আমার ছুরদৃষ্ট বাু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হুইয়৷ আমাকে মুহুমুন্ধ কম্পিত 
করিতেছে। আমি ভীত হইয়া আপনার শরণ লইলাম। আমাকে 
মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন। আপনি ভিন্ন আর কাহার শরণ লইব 
জানি না। 



১২৩ বিচার-্চন্দ্রোদয় । 

বঙ্গানন্দরসান্ভূতিকলিতৈঃ পৃতৈং স্ুশীতৈষুতৈ- 
যুন্মৎ বাকৃকলসোন্বিতৈঃ ক্রতিম্তৈর্বাক্যামৃতৈঃ সেচয়। 
সন্তপ্তং ভবতাপন্দাবদহন-জালাভিরেনং প্রভো৷ ! 

ধন্তান্তে ভবদীক্ষণ-ক্ষণগতেঃ পাত্রীকতাঃ স্বীকৃতাঃ ॥ ৩॥ 

কথং তরেয়ং ভবসিম্কুমেতং 

কা ব৷ গতিম্মে কতমোহস্তপায়ঃ ৷ 

জানে ন কিঞ্চিৎ কৃপয়াহব মাং প্রভো ! 

ংসাস ছুঃখ ক্ষতি মাতনুঘ্ব ॥ ৪ ॥ 
কথ জ্ঞানমবাপ্রোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি | 

বৈরাগ্যঞ্চ কথ প্রাপ্যমেতৎ ত্বং ব্ুহি মে প্রো ॥ ৫ ॥ 

হে প্রভো৷ ! আমি উগ্রসংসার ছুঃখ দাবানলের ভীষণ জালায় জলি- 

তেছি! আমার উপরে আপনার বাক্যস্ধা সেচন করুন। আহা! 

আপনার বাক্যামৃত ব্রহ্মানন্দরসের অন্ুভূতি ধারণ করে। ইহা পবিত্র, 
সুশীতলতা যুক্ত, আপনার বাক্যকলসক্ষরিত। আহা! বড়ই শ্রবণন্ুখ- 

কর ইহা। যাহারা ভবদীয় ক্ষণিক কৃপাদৃষ্টির পাত্র বলিয়া স্বীকৃত হন 
তীহারাই ধন্ত | 

হে প্রভো ! এই ভীমভবার্ণৰ কিরূপে পার হইব? কি বা আমার 

গতি হইবে ? আমার উপায়ই বাকি? আমি কিছুই জানি না । কৃগা 

করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। এই তুর্বার সংসার.. হুঃখ ক্ষয় করিয়া 

দিউন। 

_ কিরূপে জ্ঞান পাই, কিরূপে মুক্তি হয়, কিরূপেই বৈরাগ্য লাভ করি 
হে প্রভো! এই সব আপনি যদি আমাকে উপদেশ করেন তবে ধন্ত 

হুইয়া যাই। 



ঘিচার-চন্োদয়। ১২১ 
লি কি লাস লামিন এ সস্তা পনি লা পি পি শি এস শি পির অত ক্রি বাসস স্তর এরা 

৮ 

পুরুষকার । 
ুল্ল'ভং ত্রয়মেবৈতটৈ বানুগ্রহ হেতুকম্। 
মনুয্ত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥ ১॥ 

লন্ধা কথঞ্চিক্পরজন্মহুল্পভিং 

তত্রাপি পুংস্তং শ্রতিপারদর্শনম্। 

যস্তাত্মমুক্তো৷ ন যতেত মৃঢ়ধীঃ 
স হ্যাত্মহা স্বং বিনিহস্ত্যসদ্গ্রহাৎ॥ ২॥ 

বাস্ধ শান্রাণি যজস্ত দেবান্ 

কুর্ববস্ত কর্শাণি ভজন্ত দেবাঃ। 

আক্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তি- 

্ন সিদ্ধতি ব্রহ্মশতান্তরেইপি ॥ ৩॥ 
পাশা পলাশ পিটিসি) 

পপি পিসপস্পজ ৮৯৮০০ আন 

যথার্থ মানুষ হওয়া, মোক্ষ ইচ্ছাকরা, আর মহাঁপুরুষের সঙ্গ লাভ 
করা, এই তিনটি বড়ই ছুল্লভ বস্ত। ঈশ্বরের অন্ুগ্রহ না হইলে এই 

তিনর্টি পাওয়া যায় না । 

কোনও সৌভাগ্যে হল্লতি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, তাহাতেও পুরুষ- 
দেহ এবং বেদপাঠ$ক্ষমতা পাইয়্াও ষে মৃঢুবুদ্ধি আত্মমুক্তিতে যত্র না করে 
সে নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হয়, সে অনৎ সংসার লইয়া! থাকে বলিয়া আপ- 

নাকে আপনি বিনাশ করে। 

শান্ত্র ব্যাখ্যাই কর আর দেবোদ্দেশে যাগযজ্ঞই কর, শান্ত্রবিহিত 
কর্ম সন্তই কর আর দেবতা আরাধনাই কর যতদিন আত্মটৈতন্তের 
সহিত ব্রন্মচৈতন্য যে এক ইহার বোধ তোমার না জন্মিতেছে ততদিন 

কোটিকল্পেও তোমার মুক্তি নাই। 



১২২ বিচার-চন্দবোদয় : 
৭ সপ পপর চাইনি উরস িসবসপী 

বাগবৈথরী শব্বঝরী শাস্ত্ব্যাখ্যানকৌশলম্। 
বৈদুষ্যং বিছুষ! তথ্বৎ তুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে ॥ ৪ ॥ 
দেহাদি ব্রহ্মপর্ধ্যস্তে হনিত্যে ভোগবস্তনি। 

বিরজ্য বিষয় ব্রাতান্দোষ ৃষ্ট। মুহুরুঃ ॥ ৫ ॥ 

ছায়া শরীরে প্রতিবিস্ব গাত্রে 

ষৎ স্বপ্রদেহে হৃদি করিতাঙ্গে ৷ 

যথাত্মববুদ্ধিম্তব নাস্তি কাচিৎ 

জীবচ্ছরীরে চ তথৈৰ মাস্ত ॥ ৬ ॥ 

সর্বদ! স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি নির্মলে। 

তৎ সমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্স্ত চালনম্ ॥ ৭ ॥ 

এতয়োর্মন্দতা ত্র বিরক্তত্ব মুমুক্ষয়োঃ | 

মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভানমাত্রতা৷ ॥ ৮। 
"তীর প্পপ০০ পপপসসপপাপপওপ-২ 

সি স্৯প্প্উ্উ্্উিপ্উিাি স্উ্রইপসা্পিা ৯ র্িপি ওত  প্িসিররা ড ৬ ৮৫০ লে 

যেমন শব্ঝরা বৈখরী বাক্য শান্ত্র ব্যাখ্যার কৌশল মাত্র, সেইরূপ 

পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্য কেবল ভোগলাভের জন্ত মুক্তির জন্ত নহে। 

দেহাদি ব্রন্ধা পর্যন্ত সমস্ত অনিত্য বস্ততে পুনঃপুনঃ দোষ দৃষ্টিকর। 

করিয়া বিষয়ভোগে বৈরাগ্য আনয়ন কর। 
ছায়াশরীরে, প্রতিবিষ্বদেহে, স্বপ্রদ্দেহে আর হৃদি কল্পিত অন্গপ্রত্যঙ্গে 

যেমন কখন তোমার আত্মবুদ্ধি জন্মে না সেইরূপ এই ভ্বীবিত দেহেও 

তোমার আত্মবুদ্ধি কেন হইবে ? ্ 
: শুদ্ধ নির্দল বন্ধে সর্বদা যে চিত্ত স্থাপন তাহাই সমাধি। চিত্তকে 

চঞ্চল কর! সমাধি নহে। 
বিষয় বৈরাগ্য ও মুক্তি ইচ্ছ। এই ছুইটির ক্ষীণভাব চিক সেখানে 

মরুভূমিতে জলের ন্তায় শম দমাদি সাধন! ভান মাত্র। 



বিচার-চক্দ্রোদয় | ১২৩ 
এ 7 চাচির তি 2৯ তি পাপী ০০০০ 

মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী | 
স্বস্থরূপান্ুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৯ ॥ বিবেক চুড়ামণি। 

সা! শ্রন্ধয়া ভগবন্ধন্মচর্ধ্যয়া 

জিজ্ঞাসয়াধ্যাত্বিক যোগনিষ্ঠয়া । 
যোগেশ্বরোপাসনয় চ নিত্যং 

পুণ্যশ্রবঃ কথয়! পুণ্যয়া! চ ॥ ভাগবত । ৪1 ২২।২। 

অথ্ধেন্দ্িয়ারাম স গোষ্ঠ্যতৃষুয়। 

তৎসম্মতা নাম পরিগ্রহেণ চ। 

বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি 

বিনাহরেগুণ পীযূষ পানাৎ ॥ ত্বী। ২১ ॥ 

শিলাদৌ নামরূপে দ্ধে ত্যক্ত। সন্মান্র চিন্তনম্। 
ত্যক্ত1 হঃখং ঘোর মৃ়ধিয়োঃ সচ্চিদ্ বিবেচনম্ ॥ ২৬॥ 

| পঞ্চদশী বিষয়াননদ। 
পপ শশী তাস তত সত আত ও সস পাপ 

মোক্ষের যত প্রকার উপায় আছে তন্মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ । ভক্তি 

হইতেছে আপন লঙ্চিদাননদ পূর্ণ স্বরূপের অনুসন্ধান । 
শ্রদ্ধা, ভগবত্ধন্্বরে আচরণ, তত্বজিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিক যোগানুষ্ঠান, 

নিতা যোগেশ্বরের উপাসনা, হরির পবিত্র কথা শ্রবণ, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা।, . 

কামিনী কাঞ্চন রত ব্যক্তিগণের সঙ্গত্যাগেচ্ছা, একপ ব্যক্তিদিগের অভি- 
মত অর্থ কাম ত্যাগ, একাস্তবাসে রুচি, আত্মতৃপ্তি এই সকল দ্বার! বৈরাগ্য 

ও ভক্তি জন্মে। কিন্তু এই সকলে যদি হরিগুণ পীষুষ পান সম্ভব না 

থাকে তবে নির্জনবাসেচ্ছা ও আত্মতৃপ্তি শুত্রপ্রদ হয় না। 

শিলাদিতে নামরূপ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসত্বামাত্র চিন্তা করিবে। ঘোর 

ও মুঢ় ব্যক্তির কর্মে ছঃখ ভাগ ত্যাগ করিয়া উহাতে চৈতন্তের চিন্বা 



১২৪ বিচার-চজ্জোদর । 
৬৪০০৯ সি সস ৬ লসর অতি কান ব্রি চিএ লী লী ৬৩ ৩০, 

৯ পোস্ট এসসসিস্সিপী 

শাস্তাস্থ সচ্চিদানন্দাং স্ত্রীনপ্যেবং বিচিস্তয়েৎ | 

কনিষ্ঠমধ্যমোতকষ্স্ত্রিঅশ্চিন্তাঃ ক্রমাদিমাঃ ॥ ২৭ ॥ 

পঞ্চদণী ব্রঙ্গানন্দে বিষয়ানন্দ। 

বৈরাগ্যাৎ পূর্ণতামেতি মনে! নাশা বশানুগাৎ। 

আশয়ারিক্ততামেতি শরদীব সরোইমলম্ ॥ ১২॥ 

আত্মাসঙগস্ততোহন্তৎ স্তাদিন্্রজালং হি মায়িকম্। 
ইত্যচঞ্চল নির্ণীতে কুতো৷ মনসি বাসনা ॥ ১০৪ ॥ পঞ্চদশী ধ্যান। 
নিত্যমেব শরীরস্থমিমং ধ্যায়েৎ পর শিবম্ 
সর্ব প্রত্যয় কর্তারং শ্বর়মাত্মানমাত্মনা ॥ ৩॥ 

শয়ানমুখিতং চৈব ব্রজস্তমথবাস্থিতং। 

স্পৃশস্তমভিতঃ স্পৃস্তং ত্যজ্যন্ত মধবাভিতঃ ॥ ৪ ॥ 

সপ ৯. ০ 2 পম পপ পপ রপ০০৩ 

করিবে। শান্ত বৃভিতে ব্রন্মের সত্তা, চৈতন্ত ও আনন্দ এই ত্রিবিধরূপ 

ধ্যান করিবে । মন্দ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারী ক্রম অনুসারে সৎ চিৎ 

ও আনন্দ ধ্যান করিবে। 

মনটা বৈরাগোই পূর্ণ হয় আশার অনুগামী থাকিলে পুর্ণ হয় না। 
শরৎকালে সরোবর যেমন নির্মল হয় সেইরূপ বৈরাগ্য দ্বারা মন সর্বা- 

প্রকার আশ! হইতে শৃন্ততা! পাইলে নির্মল হয় । স 

আত্মা অসঙ্গ, তত্ভিন্ন সমস্তই ইন্দ্রজালবৎ মিথ)1-_এই যাহাদের দৃঢ়- 

বিশ্বাস হইয়াছে তাহাদের মনে কোন বাসনা থাকিতে পারে না। 
সর্বদা শরীরস্থ এই পরম শিবের ধ্যান করিবে। এই চেতন পুরুষ 

সর্ধা বিধাসের কর্ডা। ঘটাকাশে মহাকাশের মত আত্মাস্থারা এই পু 



পচা তক্রোদর | ১২৫. 
সলসিলাসির রসি সি সিল ভাসিলা পো এ তান এ পস্টিন সিপাসপাসমিপিসসিতী 

দেহলিঙ্েতু শাসন ত্যকতলিললান্তরাদিকং 

থা প্রান্তার্থসংবিত্তা বোধলিঙ্গং প্রপৃজয়েৎ ॥ ৬ ॥ 

যোঃ বাঃ নিঃ পু ৩৯। 
৩ 

দৃষ্টি আকর্ষণ। 
ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামছৈত বাসন । 
মহদ্তয় পরিত্রাণপরাণামেব জায়তে ॥ ১ ॥ 

যেনেদং পুরিতং সর্বমাআনৈবাত্মনাত্মনি। 
নিরাকারং কথং বন্দে হাভিন্নং শিবমব্যয়ম্ ॥ ২॥ 

পঞ্চতৃতাত্বকং বিশ্বং মরীচিজলসন্নিভম্। 
কম্তাপ্যহো মনন্যোমহমেকোনিরজমঃ ॥ ৩॥ 

সপ এ ৯৮০৭ শপ সপ 

আত্মার ধ্যান করিতে হয় । শয়ন, ভোজন, স্পর্শ, ত্যাগ, জাগ্রদাঁদি সকলের 

কর্তা তিনি ও স্বরূপ তিনি) মৃত্তিক!, কাষ্ঠ শিলাদি নিশ্মিত শিবলিঙ্গ 

চিন্তা না করিয়া! বাহিরে এঁ সমস্ত দেখিয়াও ভিতরে বোধলিঙ্গ দেখিতে 

দেখিতে শাস্তবীমুদ্রায় পূজা! করিবে । 

মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে বিনি ইচ্ছুক কেবলমাত্র 
ঈশ্বরের অনুগ্রহেই তাহার অদৈত বাসন! জন্মে । 

আত্মাতে আত্মার ন্তায় বাহ! দ্বারা এই সমুধধায় বিশ্ব পরিপূরিত সেই 

সেই আকার রহিত, ঘটাকাশ মহাকাশের মত অভিন্ন, ব্যয় রহিত, মঙগল- 

স্বরূপকে কিরূপে বন্ধন করি? একই আছে আর সব তজড়। এক 

একের বন্দনা করিবে কিরূপে ? | 

মরীচিকায় জলের মত পঞ্চভূতময় এই বিশ্ব। ইহাত ভ্রম মাজ্জ। 
দেহস্থ। চৈতন্যাই সেই মহাচৈতন্ত আর কিছুই ত নাই। দেহ ভ্রম ভে 
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আত্মৈব কেবলং সর্বং ভেদাভেদ ন বিস্ততে। 
অস্তিনাস্তি কথং ব্রয়াং বিশ্বয়ঃ প্রতিভাতি মে ॥ ৪ ॥ 

যে! বৈ সর্ধতকোদেবে নিফলো গগনোপমঃ। 

্বভাবনির্মলঃ গুদ্ধঃ স এবাহং ন সংশ়ঃ ॥ ৫ ॥ 

ভান প্রভাসঞ্জনিতান্র পড্ক্তি 
ভানু, তিরোধায় বিভূত্ততে যথা । 

আত্মোদিতাহস্কৃতিরাত্মতত্বং 

তথা তিরোধায় বিজ্ত্ভতে স্থয়ম্ ॥ ৬॥ 
কবলিতদিননাথে দুর্দিনেসান্দ্রমেধৈ 

বাথয়তি হিমঝঞ্চাবাযুরুপ্রো যখৈতান্। 
অবিরত তমসাত্মন্তাবুতে মুঢ়বুদ্ধিং 

ক্ষয়পতি বছদ্ধঃখৈ স্তীব্র বিক্ষেপ শক্তিঃ॥ ৭ ॥ 

আপনাকে আপনি দেখিলাম। আপন স্বরূপে দেখিতেছি আমিই সেই 

দৃশ্ত দর্শন কালিমাশৃন্ত পূর্ণ চৈতন্ত। অহো!! কাহাকে তবে নমস্কার 
করিব? 

কেবল, একমাত্র আত্মাই এই সমস্ত দৃশ্মান সাম । কোন ভেদা- 
ভেদ নাই। কি আছে কি নাই কিরপে বলিব? আমার ইহা বিশ্ময় 

বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। 

যে দ্বেবতা সর্বাত্মা, কল! বা অংশশৃন্ত, আকাশের মত, স্বতাবতঃ 
নিশ্বল, গুদ্ধ, সেইত আমি । ইহাতে সংশয় নাই । 

সুর্য হইতে সঞ্জাত মেঘপঙ্ক্তি যেমন কুর্য্যকে ঢাকিয়া প্রকাশিত হয়, 

সেইরূপ আত্মা হইতে জাতমত অহঙ্কার আত্মতত্বকে বিলুপ্ত করিয়া স্বয়ং 
আবিভূতি হই! উঠে। | 

দ্দিনে নিবিড় জলদজালে কুর্ধ্য আচ্ছন্ন হুইলে প্রবল হিমবৎ বধধ- 
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ং সংস্থতিভূমিজন্ত তু তমে! দেহাত্মধীরঙ্কুরো 
৪ কর্ম তু বপুঃ স্কন্দোহসবঃ শাখিকাঃ। 

অগ্রাণীন্দ্রির়সংহতিশ্চ বিষয়াঃ পুষ্পাণি ছুঃখং ফলং 

নান! কর্ম সমুস্ভবং বহুবিধং ভোক্তাত্র জীবঃ থগঃ ॥ ৮ ॥ 
শ্রতিপ্রমাণৈকমতেঃ স্বধন্ননিষ্ঠা তপ্ঈৈবাত্মবিশুদ্ধিরস্ত 
বিশুদ্বুদ্ধেঃ পরমাত্মবেদনং তেনৈব সংসার সমূলনাশঃ ॥ ৯॥ 

ব্রহ্ম সত্যং জগন্সিত্যা জীবে! ব্রন্মেব নাপরঃ। 

ইদমেব তু সচ্ছা স্ত্রমিতি বেদাস্ত ডিগ্ডিমঃ ॥ ১০ ॥ 

অন্তর্জোতি বহির্জোতিঃ প্রত্যকৃজ্যোতিঃ পরাৎপরঃ | 

_জ্যোতির্জযোতিঃ স্বয়ং জ্যোতিরাত্মজ্যোতিঃ শিবোহম্ম্যহম্॥ ১১ ॥ 

বাতাসে যেমন সেই সকল মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে সেইরূপ আত্মা অবিরত 

তমোগুণে আবৃত হইলে তীব্র অসম্বন্ধ প্রলাপময় বিক্ষেপশক্তি মৃদৃবুদ্ধি 
মানবকে বন্ুহুঃখে নিক্ষেপ করে। 

তমঃ হইতেছে সংসারবৃক্ষের বীজ, দেহাত্মবুদ্ধি অস্কুর, বিষয়ান্গরাগ 
পল্লব, কর্ম সলিল সিঞ্চন, দেহ স্কন্দ, প্রাণাদিবাষু শাখা প্রশাখা, ইন্দ্রির 

সমূহ অগ্রভাগ, বিষয় সকল পুষ্প, নানাপ্রকার কর্ম্দ জন্য বিবিধ হঃখ ইহার 

ফল আর জীব ফলভোক্ত। পক্ষী । 

শ্রুতি প্রমাণে বাহার বিশ্বাস, তাহার স্বধন্্মনিষ্ঠ। জন্মে। সেই অন্ধু- 
টন নিষ্টায় চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্বপ্ুদ্ধি হইতে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞান 

দারাই সংসার বৃক্ষের সমূলে নাশ হয়। 
্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা । আর জীব ধিনি তিনি ব্রহ্মই ; অপর কেহ 

শহেন। এই হইতেছে সৎ শাস্ত্র । ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের ডক্ষাধবনি। 
আমি অন্তরের জ্যোতি, বাহিরের জ্যোতি, প্রত্যক্ আত্মজ্যোতি, 

১৬ 



১২৮ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
সিসি সি অসি সি এসসি 7.7. 76 বাসিপীঈিলাটিত ৯ ০৯৪০৭ ০ 

| ৪ 

মায়ার কায়্য--মায়া--অবিদ্যা_ ত্যাগ সাধন। । 
৬ 

বিষণ ংশ সম্ভবে। ব্যাস ইতি পৌরাণিকা জগ্ডঃ। 

সোহপি মোহার্ণবে মঞ্ধো৷ ভগ্রপোতৌ বণিগ্ যথা ॥ ৩০ ॥ 
অশ্রপাতং করোত্যগ্য বিবশঃ প্রারুতো যথা । 

অছো৷ মায়াবলঞ্চেতৎ দুস্তাজং পণ্ডিতৈরপি ॥ ৩১ ॥ 
কোহয়ং.কোহহং কথঞ্চেহ কীদৃশোহয়ং ভ্রমঃ কিলঃ। 

পঞ্চভৃতাত্মকে দেহে পিতা পুত্রেতি বাসন! ॥ ৩২ ॥ 

অহো! মায়া বলঞ্চোগ্রং যন্মোহয়তি পণ্ডিতম্। 

বেদাস্তস্ত চ কর্তারং সর্বজ্ঞং বেদসন্মিতম্ ॥ ২৪ ॥ 

ন জানে কা চসা মায়া কিং স্থিংসাতীব দুফর' । 

. যা মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতীস্থৃতম্॥ ২৫ ॥ 

পুরাঁণানাঞ্চ বক্ত1 চ নির্মীতা ভারতন্ত চ। 

বিভাগকর্তা বেদনাং সোইপি মোহমুপাগতঃ ॥ ২৬ ॥ দেবী ভ।১।১৫ 

শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, জ্যোতির জ্যোতি। আমি ন্বয়ং জ্যোতি স্বরূপ, আত্ম- 

জ্যোতি শিবস্বরূপ | | 

ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ সম্ভৃত এই ব্যাসদেব, পুরাণবিৎ পগ্ডিতগণ 
এইরূপ বলেন; তিনি ও ভগ্রপোত বণিকের সহ্ঠায আজ মোহসমুদ্রে 

মগ্রহইলেন। আজ তিনি বিবশ হইয়া নিতান্ত সাধারণ লোকের নত 

অশ্রপাত করিতেছেন । অহে!! মায়ার প্রভাবকে পগ্ডিতেরাও অতিক্রম 

করিতে পারেন না । কেই বা ইনি, কেই বাঁ আমি,কি জন্যই বা 

এখানে আসিয়াছি-_কি অদ্ভূত ভ্রান্তি ! পীঁচভৃতের "গড়া দেহে ইনি 

পিতা, আমি পুত্র_একি বাসন! ? অহো ! মায়ার বল অতি উগ্র? হহা 



বিচার-চন্ত্রোদয় | ১২৯ 
. ৮০ সলনিএছ লী শিলা | তপাস্টিপা সি, লাসিলস্পিতীক্জ পাছি ভালা জী পা লছি লী লট তত সতী তা ও সিজাসটিপী সি অরিন সিটি জী ৬ তা তীসিতীত তাত লাস পে শি পি লী শি তত ছি লা খিক ৬ লাস্ট শনি লি টিলা 

২ 

অপূর্বেেয়ং হরেরাঁয়া ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী । 
যয়া মুক্তে৷ ন চলতি বদ্ধ! ধাবতি ধাবতি ॥ 

সপটি্নাস্তি জগন্নান্তি জীবে নাস্তি তথেশ্থরঃ | 

মারয়। দৃশ্ততে সর্ধং ভাশ্ততে ব্রহ্ম সন্তয়া ॥ ৯ ॥ 

যথ। স্তিমিতগন্ভীরে জলরাশো মহার্ণবে। 
সমীরণবশাদ্ীচি নঁ বস্ত সলিলেতরৎ ॥ ১০ ॥ 

তথা হি পূর্ণচৈতন্যে মায়া দৃশ্তাতে জগৎ। 
ন তরঙ্গ! জলাতিন্নে। ব্রহ্মণোহন্তজ্জগন্ন হি ॥ ১১ ॥ 

চৈতন্তং বিশ্বরূপেণ ভাসতে মায়য়া তথা । 

কিঞ্চিৎ ভবতি নে! সত্যং স্বপ্রকর্থেব নিদ্রয়া ॥ ১২॥ 
! 

শপ ১৮ শি শশা পিসী সস রস 

পণ্ডিতকেও মোহ প্রাপ্ত করায় ।॥ আর যেমন তেমন পণ্ডিত নহেন__ 

ধিনি বেদান্ত রচিক্লিতা যিনি সর্ধজ্ঞ--ধাহার বাক্য লোকে বেদবৎ সাদরে 

গ্রহণ করে--তিনিও আজ মারামোহিত। জানিনা এই মায়া কে? 

কেনই বা তিনি এত ছুস্তজ্যা, যিনি সত্যবতীস্থৃত পরম বিদ্বান ব্যাসদেব- 

কেও মোহ্মগ্র করিতেছেন। যিনি পুরাণনকলের বক্তা, মহাভারতের 

নিন্মাতা, বেদের বিভাগকর্তা তিনি আজ মোহপ্রাণ্ড হইলেন--ইহা বড়ই 
আশ্চর্য্য । ্ ও 

শ্রীহরির মায়া অতি অপুর্ব ! ইনি তিনগাছি রজ্জু। এই রজ্জু 

ধাহাকে বাধেনন! তিনি চলৎশক্তিশৃন্ত কিন্তু ইনি যাহাকে যত বেশী 
বন্ধন করেন সে ততই ছুটাছুটি করে। কিন্তু খাঁটি সত্য কি জান? 

সট্টি নাই জগৎ নাই, জীবভাব ও ঈশ্বরতাবও নাই ! মায়াছার! ব্রহ্ধ- 
সতাই প্র প্র রূপে ভাদেন। স্তিমিত গম্ভার জলরাশি পরিপুরিত, মহা 



১৩৩ বিচার-চন্দ্রোদয় । 

যাবন্িদ্রা ধতং তাবৎ তথাহজ্ঞানাদিদং জগৎ। 

ন মায়! কুরুতে কিঞ্চিম্মায়াবী ন করোত্যণু ৷ 

ইন্দ্রজালং সমং সর্বং বদ্ধদৃষ্টিঃ প্রপশ্ততি ॥ ১৩ ॥ 
অজ্ঞানজন বোধার্থং বাহাযৃষ্ট্যা ক্রতীরিতম্। 

বালানাং প্রীতয়ে ষদ্বৎ ধাত্রী জন্নতি কল্লিতম্ ॥ ১৪ ॥ শাস্তি গী ৭ম অ 

(৩) 

তন্ত চঞ্চলতা৷ যৈষা ত্ববিস্তা রাম সোচ্যতে । 

বাসনাপদ নায়ীং তাং বিচারেণ বিনাশয় ॥ ১১ । উৎ। ১১২ সর্গঃ। 

অতত্তবং বাসনাং রাম ! মিখ্যেবাহমিতি স্থিতাম্ । 

ত্যজ পক্ষীশ্বরো৷ ব্যোম গমনোৎক ইবাগুকম্ ॥ ২৬ ॥ 

পা সপ পপ পা. পাপা পা ওত পাস স্পা পাসে 

সমুদ্রে বাধুবশে যে তরঙ্গ উঠে, তাহা জল ভিন্ন আর কিছুই নহে । দেই- 

রূপ স্ষ্টিকূ্প এই ইন্্রজাল ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। মায়া দ্বারা চৈতন্তই 
বিশ্বরূপে ভাসেন ঘেমন নিদ্রাকালে স্বপ্ন ভাসে। ইহাতে কিন্ত কিছুমাত্র 
সত্য নাই। যতক্ষণ নিদ্রা ততক্ষণ স্বপ্ন সত্যমত। সেইরূপ যতক্ষণ 

অক্ঞাননিদ্রা ততক্ষণ এই জগৎ স্বপ্ন । মায়াও কিছুই করেন ন! মায়াবীও 

কিছুই করেন না। কিন্তু বদ্ধনৃষ্টি যে সব লোক তাহারা সমস্তই ইন্র- 
জালের মত দেখিতেছে। , অজ্ঞানী জনগণের বোধের জন্ত শ্রুতি বাহা- 

দৃষ্টিতে জগৎ স্থষ্টির বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন যেমন বালকগণের গ্রীতির 
জন্জ ধাত্রী কল্পনা করিয়া গল্প বলে। 

চিত্তের যে চঞ্চলতা হে রাম! তাহাই অবিস্তা,।. এই অবিষ্তাই 

বাসনা । বিচার দ্বারা ইহা বিনাশ কর | 

পক্ষিশিশ্ড আকাশে উড়িতে ইচ্ছা করিলে অণ্ড পরিত্যাগ করে। 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ১৩১ 
স৯৯িভিঠছিগীস্টিপীিপািতিক সি সতী পাস্তা তি পিরীতি 

এষ হি মানসীশক্তিরিষ্টানিষ্ট নিবন্ধিনী | 

অনয়েব মুধা ত্রাস্ত্যা শ্বপ্নবৎ পরিকল্পনা ॥ ২৭ ॥ 

অবিদ্ঘৈষা! ছুরস্তৈষা! ছুঃখায়ৈষা! বিবর্ধতে । 

অপরিজ্ঞায়মানৈষ! তনোতীদমসন্ময়ম্ ॥ ২৮॥ ১০২। উৎ। 
শপ ০থাপাশীটী? ল পপি, প্র জা 

সি লা ৯ লী লোম তি ভা্িকাজরা এসি এসপির লস লি 

অতএব হে রাম! “অহং ভাঁব মিথ্যা” ইহা নিশ্চয় করিয়া এ অহং ভাব- 
রূপ মূলবাসনা ত্যাগ কর। | 

এই বানাই মাঁনপীশক্তি এবং ইহা ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়ে রাগ ও 

দ্বেষ উৎপন্ন করে। মিথ্যা ভ্রান্তিরপ এই বাসন! দ্বার! স্বপ্লোপম জড়- 

জগতের কল্পনা হইয়া থাকে । এই বাসনাই অবিস্তা, ছুরস্তা, ইহা কেবল 

দুখ প্রদান করিবার জন্যই বুদ্ধি পাইয়া থাকে । এই অবিস্তা যাবৎ 

অপরিজ্ঞাত থাকে তাবৎ কালই এই মিথ্যা জগৎ প্রপঞ্চ বিস্তার করে। 
ভগবান্ বশিষ্টদেব আরও বলেন আকাশ বাস্তবিক নির্মল কিন্ত কুস্থাটিকায় 

মলিন দেখায়! মোহকারিনী বাসনার স্বভাবই এই যে ইহাতে বিমুগ্ধ 

জীবগণ আপনাকে মলিন দেখে। এ বাসনারূপিণী মানসীশক্তির বলেই . 

দীরঘন্প্নের ন্যায় বিশালরূপে কল্পিত, মহা আড়ম্বর যুক্ত এই বিশ্ব অসৎ 

হইলেও সত্রূপে স্ফুরিত হইতেছে। নিনগুশপ। উপাসনার 
অত্যাবন্যন্বীক্্ন আাহনন। মন্মোনাস্প? বাসন্নাক্ষস্্ 
ও তভ্ভ্বাভ্যাঁস্ন । এই জন্ত নিত্য প্রয়োজনীয় বিচারটি এথান্ 
সন্নিবেশিত কর! গেল। | 

একমাত্র ভাবনাই বাসনার কর্তা ও স্বরূপ। যেমন দুষিত চক্ষু 
আকাশে কেশগুচ্ছাদি দর্শন করে তেমনি অজ্ঞান কলুষিত হইয়াই আত্মা 
আপনাতে এই করনা স্থুলীভূত জগৎ দর্শন করেন । 

স্পষ্ট কথা এই যে এই পরিদৃশ্তমান্ জগৎ সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান আছে 



১৩২ বিচার-চক্দ্রোদয় । 
৯ তি তি ১৯ ছি পি লী তি ছি ভাটি পিসি তছ তি লস জি লি লা তা শি ওসি তি তি 

সে জ্ঞানটুকু থাকে মনেরই মধ্যে। মনের মধ্যে যাহা থাকে তাহা 
সঙ্কল্প ভিন্ন 'আঁর কি? তবেই হইল স্থল জগতের সুক্ষাবস্থা যাহা তাহা 
স্কল্পলাকারে মনের মধ্যেই থাকে । যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, 

অনুভব করা যায়, শ্রণ কর] যায়, উপাসনা কর! যায়, মানসপুজা! করা 

যায় তৎসমস্তই মনের কার্য্য। ইহা! স্থন্প্রকৃতি। চেতন আমি ও 

আমার কল্পনা এই ছুয়ের মধ্যে কল্পনা গুলি মিথ্যা । চিত্ত বা মন যখন 

সঙ্কল্পগুলি ত্যাগ করে, মিথ্যা বলিয়া উহাদের উপর আস্থ! ত্যাগ করিয়া 

উহাদের ভাবনা পরিত্যাগ করে, তখন আপনিই আত্মবধ নাটকের 

অভিনয় করতঃ ইহ! নৃত্য করিতে থাকে । মন আপনার বিনাশ জন্যই 

আত্মদর্শন করে। 

যাহ! পাঁওয়া গেল তাহ! এই £--মন বাহিরের জগৎ দর্শন করিতেছিল 

অথবা স্থৃতিতে পুর্ববদৃষ্ট বিষয়ের ভাবনা লইয়াছিল। যাহা দেখিতেছিল 
তাহ! মানসিক ব্যাপার । মানসিক ব্যাপারের নামই চিত্বম্পন্দন কল্পনা । 
কল্পনা মিথ্যা ; এজন্ত চিত্ত যখন আত্মাকে দর্শন করে, জ্যোতিস্বরূপ যাহা 

দেখে, তাহাতেও যে ব্যাপার ঘটে তাহা! আলোচনা কর। চিত্ত যখন 

ভিতরে জ্যোতি সনার্শন করে বা মানস পুজাগ় ভাবের ব্যাপার দর্শন করে 
তখন এই চিত্তের মধ্যে দ্রষ্টী ও দর্শন এই ছুই ভাবই থাকে । এই জন্য 

বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন-_ 

জড়াজড়ং মনোবিদ্ধি সংস্কল্লাত্ম বৃহদ্বপুঃ | . . 

অজড়ং ব্রহ্মরূপত্বাজ্জড়ং দৃষ্তাত্মতা বশাৎ ॥ ৩১ ॥ উৎ। ৯১। 

সঙ্কল্পাত্মক বৃহদাকার মনকে জড় ও অজড় উভয় বলিয়াই জানিও, 

ব্রহ্মরূপ বলিয়া! ইহা' অজড় এবং দৃশ্ত বস্ততা' ইহার আছে.বলিয়! ইহা জড়। 

দুশ্ঠান্ুভ্ডব সমমন্সে এই মন আপনিই দুশ্ঠ হন্ত 
এবহ. ভ্রঙ্গানুভ্ভব কালে হহ। ভ্রচ্দ হস্স। সবর 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ১৩৩ 

৫ 

চিত্ত-শাস্তৃনা । 
মনোবৈ গগনাকারং মনে বৈ সর্বতোমুখং। 
মনোইতীতিং মনঃ সঈর্ববং ন মনঃ পরমার্থতঃ ॥ ১ ॥ 

বেমন সুবর্ণত্ব ও কটকত্ব উভয়ই আছে সেইব্ূপ এই মনেও দৃস্তাত্ব ও 
বন্ষত্ব উভয়ই বিস্তমান | 

চিত্ত জড় ইহ! নিশ্চয় । কিস্তু জগতের কোন জড় বস্তু শ্বয়ং অন্য 
অপেক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে না । দৃশ্ত কোন কিছু দ্রষ্টা শুন্ত হইয়া 
থাকিতে পারে না । চিত্তকে জড় বলা! হইলেও ইহা চিৎ ও বটে। 

যেহেতু জড়ভাবেও চৈতন্তাংশের অনুভবও তুমি কর। কোন কিছু 
যখন দেখ তখন ইহার বোধাংশই চিৎভাব এবং অহংভাগই জড়াংশ। 

বোধাংশই আত্মা। ইহা! প্রতিতাদ গত বা! বুদ্িস্থ আম্মা। অন্তরূপে 
দেখা যাউক। চিত্ত যখন তেজবপু কোন ভাব বা মৃত্তি দর্শন করে তথন 
চিত্ত ষে অংশে বৌধ করিতেছে যে আমি কিছু দেখিতেছি সেই বোধাংশটি 

আত্মা। এখানে আত্মা দ্বারা আত্মদর্শন হইতেছে । আর, যাহা দর্শন 
করিতেছে তাহ! চিত্রম্পন্দন কল্পনা বা জড়। এই বোধাংশ মধ্যে 
অহংতাব আছে বলিয়া দ্বৈতভাব আছে বলিয়া, দর্শন হয়। এই অহং- 

ভাবই আদি বাসন! বা! আছ্ভা। এই অহংভাবটি কিন্তু মিথ্যা । এই 
অহংভাবটি মিথ্যা, ভ্রান্তিময় বলিয়া ইহা! ত্যাগ করা উচিত। এই অহং- 

ভাব দ্বারাই একটা অজ্ঞানময় ভ্রান্তি জন্মে। এই অজ্ঞানময় ভ্রাস্তিবশেই 

আত্মস্বরূপের অস্ফুরণ ঘটে। আত্মস্থবরূপের অস্ফুরণকেই অজ্ঞান বলে। 

অজ্ঞানই অবিস্তাঃ মায়া, বাসনা বা অহংভাব। অহং বোঁধ নাই-_চিত্ত 
শাই যখন নিশ্চয় হয় তখনই আত্মস্বরূপের শ্ফুরণ হয়। ইহাই মুক্তি 

মনই মায়।। মনই গগনাকার। মনই চারিদিকে । যাহা. গত 



১৩৪ টাযলোটি | 
তা আলা তি তি তা রিড খল সি ড ছ জা িভানিলটা জিন লিপি এসি তত ৬ তি ৯৮৬ ত ৬ জাজ তি ৩ 

ন জাঁতো ; ন ভরি ত্বংন তে দেহঃ টিডিডিও | 

সর্ধং ব্রন্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বনুধা শ্রুতিঃ ॥ ২॥ 

স ব্যাহ্াভ্যস্তরোসি ত্বং শিবঃ সর্বত্র সর্বদা] । 

ইতস্ততঃ কথং ভ্রান্তঃ প্রথাঁবসি পিশাঁচবৎ ॥ ৩॥ 
ন ত্বং নাহং জগন্নেদং সর্বমাষ্সৈব কেবলং । 

ংযোগশ্চ বিয্লোগশ্চ বর্ততে নচ তেনমে॥৪॥ 

শবাাদি পঞ্চকন্তান্ত নৈবাসি ত্বংন তে পুনঃ 

ত্বমেব পরমং তত্বমতঃ কিং পরিতপ্যসে ? ॥ ৫॥ 

জন্মমৃত্যু তে চিত্তবদ্ধমোক্ষো শুভাশুভৌ। 
কথং রোদিসি রে বস ! নামরূপং ন তে নমে॥ ৬॥ 

পরা লামিন রন ভাসি 

হইয়াছে তাহাও মন। পরিদৃশ্তমান সকলই মন। মনটি পরমার্থত: 

নাই। ব্যবহার দৃষ্টে আছে বলিয়া মনে হয়। 
তুমি জন্মাও না, তুমি মরও না । তোমার কম্মিন কালেও দেহ নাই। 

শ্রুতি বছ প্রকারে বলিতেছেন সমস্তই সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্গ ৷ 

তুমিই ভিতরে বাহিরে । শিবন্বরূপ তুমিই সর্বত্র সর্বদ| বিরাজ করি- 
তেছে। তবে ভ্রান্ত হইয়া! পিশাচের মত ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছ কেন? 

তুমি, আমি, এই জগৎ নাই। সমস্তই কেবল আত্মা। তোমার 

আমার সংযোগ বিয়োগ বলিয়। কিছুই নাই। ২. 

তুমি এই শবাদি পঞ্চকের নও) তোমারও ইহার! নহে। তুমিই 

সেই পরমতত্ব। তবে পরিতাপ কর কি জন্য ? 

রেচিত্ত! তোমার জন্ম মৃত্যু নাই, বন্ধন মুক্তি নাই, শুভ অত 

নাই। রে বস! তবে কেন রোদন করিতেছ? তোমারও নামরূপ 

নাই আমারও নাই। 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ১৩৫ 
পপ লসর পপি উট এ 

অন চিত্ত ! কথং ভ্রান্তঃ প্রধাবসিপিশাচবৎ। 

অভিন্নং পশ্তচাত্মানং রাগত্যাগাৎ সুখীভব ॥ ৭ ॥ 

ত্বমেব তত্বং হি বিকার বর্জিতং 

নিফম্পমেকং হি বিমোক্ষ বিগ্রহম্। 

নতে চ রাগে। হৃথব। বিরাগঃ 

কথং হি সংতপাসি কামকামতঃ ॥ ৮ ॥ 

অনস্তরূপং নহি বস্ত কিঞ্চিৎ 

তত্ব স্বরূপং ন হি বস্তু কিঞ্িৎ। 

আত্ম্বৈিকরূপং পরমার্থতত্বং 
ন হিংসকো বা পি ন চাপ্যহিংস! ॥ ৯॥ 

সর্ববং জগৎবিদ্ধি নিরাকৃতীদং 

সর্ধং জগৎ বিদ্ধি বিকারহীনম্। 

তি তসতাশি লামা সপ সম পি সিসি ক 

হায় চিত্ত! ভ্রান্ত হইয়! পিশাচের মত কেন ধাবিত হইতেছ? 

আত্মীকেই সকল বস্ত হইতে অভিন্ন দেখ । সবই আত্মা দেখ। বিষয়াসক্তি 
ত্যাগ করিয়া সুখী হও । 

তুমিই বিকাঁর বর্জিত তত্ব। তুমিই চলন রহিত, এক। তোমার 
মোক্ষও নাই শরীর ধারণও নাই। কামকামী হইয়া কেন পরিতাপ 
করিতেছ? 
অনন্তরূপ কোন বস্ত নাই। তাহার ভাবের স্বরূপ কোন বস্ত নাই। 

রঃ এককপ ও ইহাই পরমার্থ তন্ব। এখানে হিংসা অহিংসা কিছুই 
| 

এই সমস্ত জগৎকে নিরাকার জানিও | ভ্রমে মাত্র আকার দেখ। 



১৩৬ বচার-চক্ছোদয় 

সর্বং জগৎবিদ্ধি বিগুদ্ধ দেহং 

সর্বং জগৎবিদ্ধি শিবৈকরূপম্ ॥ ১০ ॥ 
সথে মনঃ কিং বনু জল্লিতেন 

সখে মনঃ সর্বমিদং বিতর্ক্যম্ । 

যৎ সারভূতং কথিতং ময়! তে 

ত্বমেব তত্বং গগনোপমোইসি ॥ ১১ ॥ 

উল্লেখ মাত্রমপিতে ন চ নাম রূপং 

নিভিন্ন ভিন্নমপি তে নহি বস্তু কিঞিৎি। 

সমস্ত জগৎকে বিকারহীন জানিও। কারণ ব্রহ্মই জগৎরূপে বিবর্তিত 
সর্ধ জগতকে বিশুদ্ধদেহ, চিন্ময় জানিও! সর্ব জগতকে একমাত্র শিব- 

স্বরূপ জানিও। 

হে সথে মন ! বনু জল্পনা কল্পনায় প্রয়োজন কি? হে সখে! এই 

সমস্তই বিতর্ক মাত্র। সার কথা তোমাকে বলিয়াছি। তুমিই সেই। 

তুমিই তত্ব, তুমিই আকাশ সদৃশ । [ একমাত্র তিনিই তিনি। সমুদ্রের 
বক্ষে তরঙ্গ যেমন ভাসে ও ভাঙ্গে সেইরূপ পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ ব্রন্ে 
সঙ্কল্প বিকল্প ভাসে ভাঙ্গে । তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন কিছুই নহে সেইরূগ 
সন্ক্ন বিকল্পও সে ভিন্ন কিছুই নহে। মন! তুমিও সঙ্কল্প ও বিকল্প। 
নিজের সঙ্কল্প বিকল্পরূপ চলন অবস্থা বাদ দিলে তুমিই সেই পরম তত্ব]। 

মন! তোমার উল্লেখ মাত্র হয় কিন্তু সত্য সতাই তোমার নামও নাই, 
রূপও নাই। [ ভগবান্ বশিষ্ঠও বলেন মনসোরূপং ন কিঞ্চিদপি দৃষ্ঠতে। 
আরও বলেন নামমাত্রাদূতে বোয্নো৷ যথা শূন্য জড়াক্কতেঃ7। আকাশের নাম- 

টির উল্লেখ মাত্র আছে। কোন বূপও নাই কোন আকারও নাই । অথ 
আকাশ দেখার নীল। আবার ইহার সর্বব্যাপী একট! আকারও দেখা 



বিচার-চ5ন্দ্রোদয় । ১৩৭ 
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নিল্লজে মানস করোধি কথং বিষাদং 

জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোইপমোহহম্ ॥ ১২ ॥ 

০০১ 

বায়। মন! তুমিও আকাশের মত। তোমার রূপ ও আকার উভয়ই 
শূম্যাকার ও জড় । কি বাহিরে কি হৃদয়ে কোথাও তুমি বস্তরূপে বিছ্যমান 

নও। ন বাহে নাপি হৃদয়ে সন্রপং বিদ্কতে মনঃ। আর “ইদমন্ত্াৎ 

মমুৎপন্নং মুগতৃষথান্থু স্িতম্। এই জগৎ এই আকাঁশ সদৃশ মন হইতে 
সমুতপন্ন। মরু মরীচিকাঁতে যেমন জল দেখা যায় সেইরূপ হে মন! 
তোমা হইতে এই জগৎ! ফলে'ভ্রম জ্ঞান তোমার রূপ |] যগ্ভপি মনো- 

নাম পরমার্থতো নান্ত্যেব তথাপি শাস্ত্রীয় ব্যবহারোপযুক্তং কল্লিতং তৎ- 

রূপম্। পরমার্থত: তোমার রূপ কোন কিছুই নাই। কিন্তু ব্যবহারের 
উপযুক্ত একটা কল্পিত রূপ আছে । অন্তরে বাহিরে বস্তর আকার যাহা 
প্রকাশ পায় তাহাই তোমার কল্পিতরূপ। বূপন্ত ক্ষণসঙ্কল্লাৎ। ক্ষণ 

মঙ্কর হইতেই একটা রূপ ভ্রমে দেখা যাঁয়। এই প্সঙ্কল্পনং মনোবিদ্ধি 
ন্কল্লাৎ তন্ন ভিগ্যতে” সন্বল্লাত্বিকা স্পন্দ শক্তিটাই মন। যেখানে গীতা 

বলিতেছেন “ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্রি* সেখানে স্পন্দন শক্তি বা মন বা জল 
তরঙ্গ যাহার উপরে ভাসে অর্থাৎ মনের ভিত্তিটিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 

| তরঙ্গ জল ভিন্ন কিছুই নহে কাজেই সঙ্বল্লাত্মিকা স্পন্দশক্তিও তিনি ভিন্ন 

কিছুই নহে। তাই বলা হয় মনটা মায়ার মত আছে অথচ নাই ] হে 

দন! তুমি স্বরূপে সকল বস্ত হইতে ভিন্ন হইয়াও সব সাজিয়া থাক বলিয়া 
দিভিন। কিন্তু তুমি কোন বস্ত্র নও। তবে রে নির্লজ্জ মন তুমি কেন 

ঈধ করিতেছ? আমি আত্ম । আমিই তুমি মত দেখাই । আমি জ্ঞান 
ব্ধান্বরপ আমিই এক, সমরস আমি গগন সদৃশ । 



৯৩৮ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
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কিং নাম রোদিবি সথে ! ন জরা ন মৃত্যুঃ 

কিং নাম রোদিষি সথে ! ন চ জন্ম হুঃখম্। 

কিংনাম রোদিষি সথে! ন চ তেবিকারে | 

জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোহহম্ ॥ ১৩॥ 

কিং নাম রোদিষি নখে ! ন চ তেহস্তি কামঃ 

কিং নাম রোদিষি সথে ! ন চ তে প্রলোভঃ 

কি নাম রোদিষি সথে ন চ তে বিমোহো 

জ্ঞানামুতং সমরসং গগনোপমোহ্হম্ ॥ ৯৪ ॥ 

ধশ্বর্ধ্যমিচ্ছসি কথং ন চ তে ধনানি 

এশ্বর্ধ্যমিচ্ছসি কথং ন চ তে হি পত্বী। 
শ্বর্য্যমিচ্ছসি-কথং ন চ তে সমেতি 

জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোইহম্ ॥ ১৫ ॥ 

যখন তুমি আমিই, যখন তুমি আমারই কল্পিতরূপ তখন তুমি কোথায়! 
তবে হে সখে! তোমার রোদনটা! কি? তোমার জরাও নাই, মৃত্যুও 

নাই। সথা! তোমার রোদন কেন? তোমার জন্মও নাই ছঃখও নাই। 

হে সথে! রোদন কর কেন? তোমার ত কোন প্রকার বিকার নাই। 

তুমি জ্ঞানম্বরূপ অমুত। তুমি এক রস। তুমি গগন সদৃশ । 

তোমার কাম নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, তুমি জ্ঞানামৃত, সমরদ, 

তুমি গগনসদূশ তোমার রোদন কেন? ্ 
আমি চেতন। কাহার সহিত আমার সঙ্গ হয় না। তুমি বণিয 

কোন কিছুই নাই। তুমি রশ্ব্য্য ইচ্ছা কর কেন? তোমার সর্দ 

কাহারও সঙ্গ হয় না। তোমার ধনই বাকি? পত্বীই বাকি? তোমার 

ব! আমার সমানই বা কে? তুমি জ্ঞানামূত, সমরস, গগন সদৃশ । 



ব্চার-চন্দ্রোদর | ১৩৯ 

ও মিতি গদিতং গগনসমং 

তন্ন পরাপর সার বিচারম্। 

অবিলাস বিলাস নিরাকরণং 

কথমক্ষরবিন্দু সমুচ্চরণম্ ॥ ১৫ ॥ 

ইতি তত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতিভিঃ 

প্রতিপাদিতমাত্মনি তত্বমসি | 

ত্বমুপাধিবিবর্জিত সর্ধসমং 

কিমু রোদিষি মানসি সব্বসমম্ ॥ ১৬ ॥ 
অধ-উর্ধ বিবঞ্জিত সর্বসমং 

বহিরস্তর বঞ্জিত সর্বসমম্ । 

যদি চৈক বিবজ্জিত সর্বসমং 

কিমু রোদিধষি মানসি সর্বসমম্ ॥ ১৭ । 

ন হি কুস্তনভে| ন হি কুস্ত ইতি 

ন হি জীব বপু হি জীব ইতি। 

 এইটাকে গগন সদৃশ তত্ব বলা হইল; ইহাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ সার 

বিচার নহে? বাহার কোন খেলা! নাই অথচ খেল! দেখা যায় তাহার 

বিলাঁস দূর করা! ইহা! অক্ষর বিন্দু উচ্চারণে কিরূপ হইবে ? 

তত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যে আত্মাতে তত্বমসি প্রতিপা্দিত হইয়াছে। 

বটি কিন্তু উপাধি বঞ্জিত সর্বত্র সর্ব্বকালে সম । তবে সর্বসমের জন্য মনে 

মনে রোদন কেন? 

অধ নাই উর্ধ নাই সব সমান; বাহির নাই ভিতর নাই সব সমান; 

বদি সব সমান বলিয়া একও বল! না যায় তবে গ্ব সমান যিনি তাহার 

জন্থ মনে মনে রোদন কেন? 



১৪৬ 
সাদাত ও সত 

নহি কার্ধ্য কারণ বিভাগ ইতি 

বিচার-চন্ছ্রোদর | 
টি চে 

কিমু রোদিষি মানসি সর্বসমম্ ॥ ১৮ ॥ 

ন হি ভিন্ন বিভিন্ন বিচার ইতি 

বহিরস্তর সন্ধি বিচার ইতি। 

অরিমিত্র বিবজ্জিত সর্বসমং 

কিমু রোদিষি মাঁনসি সর্বসমম্ ॥ 

বন্ধ! শ্রুতর়ঃ প্রবদস্তি বয়ং 

বিয়দাদিরিদং মুগতোয় সমম্ । 

যদিচৈক নিরন্তর সর্বর্ব শিব- 

: মুপমেয়মথোন্যাপমা! চ কথম্॥ ১৯ ॥ 

গগনং পবনে। ন হি সত্যমিতি 

ধরণী দহনে৷ ন হি সত্যমিতি। 

ষদিচৈক নিরম্তর সর্ব্ব শিবং 

জলদঞ্চ কথং সলিলঞ্চ কথম ॥ ২০ ॥ 

ঘটের মধ্যে যে আকাশ সেত ঘট নয়) জীবের দেহটা ত জীব নহে; 

কার্য্য ও কারণের বিভাগও ত নাই । তবে সর্ধত্র সমানের জন্য মনে মনে 

রোদন কেন ? 

যেধানে ভিন্ন বিভিন্ন বিচার নাই, বাহির অন্তর মিলনের বিচার নাই, 

যিনি শক্র মিত্র বিবঞ্জিত সর্বত্র সমান সেই সর্ব সমের জন্য মনে মনে 

রোদনটা কি? 

বহুশ্রতি বলেন যে আমর! এবং এই সমস্ত আকাশাদি জগৎ গ্রপঞ্ণ 

ইহা মৃগতৃষ্টিকা মাত্র । যদি সর্বদা একমাত্র শিবই উপমেক় হয়েন একই 

সর্বদা আছেন তবে তাহার উপমার স্থান কোথায় ? 

আকাশি, বায়ু সত্য নহে; পৃথিবী অগ্নিও সত্য নহে $ যদি নিত? 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ১৪১ 
লতি পাস পালা পা পরস্িতীিতা্িি পা লা লি পৌ্িপাস্সি পা পা লী কোটি পি পে ৮ ৬ কি ঠউভাছিতিলসিলীল এল সিল সি লোমশ সপ ৯ 

যদি মোহ বিবাদ বিহীন পরো 

যদি সংশয় শোক বিহীন পরঃ। 

যদি চৈক নিরস্তর সর্ব শিব- 

মহমেতি মমেতি কথং চ পুনঃ ॥ ২১ ॥ 

হমহং ন হিহস্ত কদাচিদপি 

কুল জাতি বিচার সত্যমিতি। 

অহমেব শিবঃ পরমার্থ ইতি 

অভিবাদনমত্র করোমি কথম্॥ ২২ ॥ 

কথমিহ দেহ বিদেহ বিচারঃ 

কথমিহ রাগ বিরাগ বিচারঃ। 

নির্মল নিশ্চল গগনাকারং 

খ্বরমিহ তত্ব সহজাকারম্॥ ₹৩॥ 
৮০৮ পা পাপিশীপিসপপপ্প পাপা পাপ সা পাপা পাতাল তা শিক্পাশীশিশাশীপাীত 

এক । শিবই সব হয়েন তবে মেঘই বা কোথার আর জলই বা 

কোথায় ? 

যদি সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ মৌহ বিষাদশুন্ঠ হন, যদি সেই উত্তম পুরুষ সংশয় 

শোকবিহীন হন, যদ্দি সেই একই নিরস্তর সর্ব শিব হয়েন তবে আমি 
আমার ইত্যাদি আবার কি? 

হায়! নিশ্চয়ই তুমি আমি কখনও নাই। কুল, জাতি এই বিচারও 

সত্য নহে। পরমার্থতঃ আমিই শিব। এখানে অভিবাদন কি প্রকারে 

কোথাম্গ এই দেহ বিদেহ বিচার, আর কোথায় এই বাগ দ্বেষ বিচার ? 

যেখানে নিশ্দল নিশ্চল গগন সদৃশ সহ্জাকার তত্ত আপনি আপনি অবস্থান 
করিতেছেন ? 



১৪২ বিচার-চন্দ্রোদয় । 

কেবল তত্ব নিরঞ্জন সর্ব্বং 

গগনাকার নিরস্তর শুদ্ধম্! 

এবং কথমিহ সঙ্গ বিসঙ্গং 

সত্যং কথমিহ রঙ্গবিরঙ্গম্ ॥ ২৪ ॥ 

ইন্্রজাল মিদং সর্ব্ং যথা! মরু মরীচিকা । 

অথপ্তিত ঘনাকারো বর্ততে কেবলঃ শিবঃ ॥ ২৫ ॥ 

চৈতন্যে স্থিতি অভ্যাম। 

যদাহনৃতমিদং সর্বং দেহাদি গগনোপমম্। 

তদা হি ব্রহ্ম সন্বেত্তি ন তে দ্বৈতপরম্পরা ॥ ১ ॥ 

পো 

সমস্তই একমাত্র কালিমাশূন্ত তত্ব, ইহ! নিরন্তর গগন সদৃশ শুদ্ধ। এই 

যদি হইল তবে এই সঙ্গ বিষঙ্গ কোথার ? এবং এই রঙ্গ বিরঙ্গই বা সত্য 

কিরূপে? 
মরুভূমিতে মরীচিকার মত এই সমস্তই ইন্ত্রজাল। অখণ্ড, ঘনাকার 

কেবল শিবই আছেন । 

ধখন মিথ্যা এই সমস্ত দৃত্ত পরম্পরা দেহ মন আদিকে, গগনসরদৃ" 

আত্মারই বিবর্ত বলিয়া জানিবে, যখন সর্পত্রম দুর হইসস রজ্জুই ভ্রমজ্ঞানে 

সর্পমত দেখা যাইতেছিল ইহা! দৃঢ়ভাবে ধারণা করিতে পারিবে, বব 

হারিক জগতেও একক্ষণের জন্য ইহা! ভুল হইবে না দেখিবে তখনই 

ব্ষকে তুমি নিশ্চয় জানিতে পারিবে। তখন আর দ্বৈত পরম্পরা 

থাকিবে না। 



বিচার-চজ্জোদয় | ১৪৩ 
৪ লিলি সস লামিন মিসস িপলি সিসির পরি সিসি এ সিলিং 

পরেণ সহজাত্মাপি হ্ৃভিক্নঃ প্রতিভাতিমে । 

ব্যোমাকারং তথৈবৈকং ধ্যাত ধ্যানং কথং ভবেৎ ॥ ২ ॥ 
যৎ করোমি যদশ্লীমি যজ্জুহোমি দদামি বৎ। 

এতৎ সর্ধং ন মে কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধোহহমজোহব্যয়ঃ ॥ ৩॥ 

তত্বং ত্বং হি ন সন্দেহঃ কি জানাম্যথবা পুনঃ । 

ংবেস্তং স্বমংবেদ্তমাত্বানং মহ্যসে কথম্ ॥ ৪ ॥ 

মায়! মায়া কথং তাত ! ছায়! ছায়া ন বিদ্যতে 

তত্বমেকমিদং সর্বং ব্যোমাকারং নিরঞ্জনম্ ॥ ৫ ॥ 

আদিমধ্যান্তমুক্তোহহং ন বন্ধোহহং কদাচন। 

স্বভাঁবনির্্লঃ গুদ্ধ ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ৬ ॥ 

এ ০ ৫৯ এওটি এ ৪ রস্রি 

শীত ৭ পিসী পাপা 
পাপা 

সহজাত আত্মাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়৷ আমার প্রভীতি 
হইতেছে । সমুদায়ই এক ব্যোমাকার হইয়া গিয়াছে। ধ্যাতা ও ধ্যান 
কে এবং কিরূপে হইবে ? 

যাহা করি, যাহা! খাই, যাহা! হোম করি, যাহা দান করি-_-এ সমস্ত 

আমার করা নহে। আমি সর্বসম্পর্ক শূন্য বিশুদ্ধ, জন্মাদি শূন্য এবং 

বায়াদি শৃন্তয | 

ভুমি চৈতন্তই ইহাতে সন্দেহ নাই। আমিই বা ইহা হইতে আর 
কি জানিয়াছি। তবে আত্মাকে জান! যায় না বা আপন! হইতে জানা 

যায় ইহা ভাব কেন? 

মায়৷ অমায়া, ছায়া অগ্থায়! কিরূপে থাকিবে? হে তাত! এসব 

নাই। এই সমস্ত একমাত্র ব্যোমাকার নিরঞ্জন তত্ব । 

আদি মধ্য অন্ত সর্বত্রই আমি মুক্ত । কদীচ আমি বন্ধ নই। আমি 
বতাবতঃ নির্মল, শুদ্ধ, ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা 

১৭ 



১৪৪ বিচার-চন্ছোদয়। 

কথং রোদিযিং রে চিত্ত! হাততবৈবাত্মাতবনা ভব। 
পিব বস! কলাতীতমদৈতং পরমামৃতম্ ॥ ৭ ॥ 

স্কুরত্যেব জগৎ কৃৎনমখগ্ডিত নিরস্তরম্। 

অহো! মায়া মহামোহো! 'দ্বৈতাদ্বৈত বিকল্পনা ॥ ৮॥ 
ন মে রাগাদিকো দোষো ছুঃখং দেহাদিকং ন মে। 

আত্মানং বিদ্ধিমামেকং বিশালং গগনোপমম্ ॥ ৯ ॥ 

শৃহ্যাপারে সমরসপগুত- 

স্তিষ্রেকঃ সুখমবধৃতঃ। 
চরতি হি নগ্রস্ত্যক্তা! গর্ববং 

বিন্দতি কেবল মাত্মনি সর্বম্ ॥ ১০ ॥ 

গুরু প্রজ্ঞ প্রসাদেন মুর্খো বা যদি পণ্ডিতঃ| 

যস্ত লন্ুধ্যতে তত্বং বিরক্তো৷ ভব সাগরাৎ ॥ ১১ ॥ 
পপ জা জপ জা পাসপিপসসটোসপপস সপ্ন এ পাপন পা লা চিজ 

রে চিত্ত! কেন আর রোদন কর? আপন ুরুঘার্থ বার আপনি 

আপনি হইয়া যাও। যাহার থণ্ড হয় না এমন অদ্বৈত স্থিতিরূপ অতি 

মধুর পায়স পান কর। 

এই সমস্ত জগৎ অখণ্ড ব্রহ্মভাবে নিরন্তর ুরিত হইতেছে। আর্ট 
এই মায়ার মহামোহ, যাহা এই দ্বৈত ও অদ্বৈত কল্পন! তুলিতেছে। 

আমার রাগঘেষাদি দোষ, দেহ মন আদি দুঃখ কিছুই নাই । আমাকে 

বিশাল গগনোপম আত্ম! বলিয়াই জানিও। ্ 

অবধৃত আকাশগৃহে একটিমাত্র রসে পবিত্র হইয়া একা স্থুখে বাম 

করেন। দেহাদির গর্ব ত্যাগ করিয়া উলঙ্গ হইস্ুই. বিচরণ করেন। 

কেবল আত্মাতেই সমগ্র জানেন । 

মূর্খ ই হও আর পণ্ডিতই হও, ভবসাগর হইতে বিরজ্ঞ হইয়া! গুরুজঞা 



বিচার-চন্দোদয় ৷ ১৪৫ 
এ পাস পাস টিপা পা উনি রস বস তাপ সিলসিলা লোম পোপ সিল ািা লালা ওসি ও 

রাগঘেষ বিনিমুক্তিঃ সর্বভূতহিতে রতঃ। 

দুঢবোধশ্চ ধীরশ্চ স গচ্ছেৎ পরমংপদম্ ॥ ১২ ॥ 

নিত্য স্মরণ । 
তদা বন্ধে! যদ চিত্তং কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি শোচতি। 

কিঞ্চিনুচ্যতি গৃহাতি কিঞ্চিৎ হৃধ্যতি কুপ্যতি ॥ ১ ॥ 

তদা মুক্তির্যদ! চিত্তং ন বাঞ্চতি ন শোচতি। 
ন মুঞ্চতি ন গৃহাতি ন হষ্যতি ন কুপ্যতি ॥ 

অনিত্যং সর্বমেবেদং তাপ ত্রিতয় দৃষিতম্। 

অসারং নিন্দিতং হেয়মিতি নিশ্চিত্য শাম্যতি / ২॥ 

প্রসাদে যদি তব্বজ্তানটি প্রবুদ্ধ করিতে পার, আর কোন কিছুতে রাগ বা 
ঘ্েষ যদি না থাকে, সকল প্রাণীর হিতেই যদি রত থাক, এইরূপ দৃঢ় 
বৌধযুক্ত এবং ধীর ধিনি তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। 

ততদিন পর্য্যন্ত বন্ধন দশা যতদিন পর্য্যন্ত চিত্ত কোন কিছু বাঞ্চ৷ করে, 

কোন কিছুর জন্ত শোক করে, কোন কিছু ত্যাগ করে, কোন কিছু গ্রহণ 
করে অথবা কোন কিছুর জন্য হযিত হয় বা! ক্ুদ্ধ হয়। 

তখনই মুক্তি যখন চিত্ত আকাঙ্কা; শোক, ত্যাগ, গ্রহণ, হর্ষ, ক্রোধ 

কিছুই করে না। 
এই নিখিল জগৎ অনিত্য, ব্রিতাপতাপিত, অসার টা স্বণার যোগ্য 

এই নিশ্চয় কর চিত্ত শাস্ত হইবে। 



১৪৬ বিচার-চন্দোদয়। 

ষত্র যত্র ভবেত তৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তং তদা। 

প্রো বৈরাগ্যমাস্থায় বীততৃষ্ণঃ সুখী ভব ॥ ৩॥ 

দেহস্তিষঠতু কল্লাস্তং গচ্ছত্বগ্বৈব বা পুনঃ । 

কঃ বৃদ্ধিঃ কচ বা হানি স্তব চিন্মাত্ররূপিণঃ ॥ ৪ ॥ 

ত্বষ্যনস্ত মহান্ভোধো বিশ্ববীচিঃ স্বভাবতঃ। 

উদদেতু বাস্তমায়াতু ন তে বৃদ্ধির্নবা ক্ষতিঃ ॥ ৭ ॥ 
তাত চিন্মাত্ররূপোহ্সি ন তে ভিন্ন মিদং জগৎ। 

অতঃ কন্ত কথং কুত্র হেয়োপাদেয় কল্পনা ॥ ৬॥ 

একন্মিননব্যয়ে শান্তে চিদাকাঁশেহমলে ত্বস্নি | 

কুতে! জন্ম কুতঃ কম্ম কুতোহহঙ্কার এব চ॥ ৭ ॥ 

যেখানে যেখানে তৃষ্ণা ব| ভোগেচ্ছা, সেইখানেই সংসার জানিও। 

প্রগাঁ় বৈরাগ্য অবলম্বনে বিগততৃষ্ণ হইয়া সুখী হও । 
দেহট। কল্পাস্ত পর্ধ্স্ত থাকুক বা সম্ভই বিনষ্ট হউক তাহাতে তোমার 

ক্ষতি বৃদ্ধি কি? তুমি শুদ্ধ চেতনমাত্র শ্বরূপ। 

অনন্ত মহাসাগরের সমান তুমি তোমাতে স্বভাবতঃ এই বিশ্ব-তর্ব ৷ 
উঠুক বা তাঙ্কুক তাহাতে তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি ?.. - 

হে তাত! তুমি কেবল চৈতন্য । এই জগৎ তোমাতে হইতে ভিন্। 
তবে ইহা হেয়, ইহা উপাদেয় এ কল্পনা কার? : ৮১০০৪ 
কোথার ? 

যেহেতু তুমি চেতন তাই এবার শর আটা 
স্বরূপ তোমাতে জন্ম কোথায়, কর্ম কোথায়, আর অহস্কারই ব! কোথায়! 



বিচার-চন্দ্রাদয়। ১৪৭ 
নি ০ স্পিরিট ইন্পিনিসি জমিন পর্িরিলি তা পস্ধিি পন াম্পবিালাানঅিবিলি 

অহং সোহহময়ং নাহং বিভাগমিতি সম্তাজ। 

সর্ব আত্মেতি নিশ্চিত্য নিঃসন্করপঃ সুখী ভব ॥ ৮॥ 

বিশ্বং স্কুরতি যত্রেদং তরঙ্গ! ইব সাগরে । 
সোহহমন্্রীতি বিজ্ঞান কিং দীন ইব ধাবসি ॥ ৯॥ 

হরো যহ্যপদেষ্টাতে হরিঃ কমলজোইপিব!। 

তথাপি তব ন স্বাস্থ্যং সর্ববিস্মরণীদৃতে ॥ ১০ ॥ 
সুখমান্তে সুখং শেতে সুথমায়্াতি যাতি চ। 

স্থখং বস্তি স্ুখং ভূঙ্ক্তে ব্যবহারেহপি শান্তধীঃ ॥ ১১॥ 

'আমি ইহা” "আমি ইহা নই”. এইরপ ভেদভাব ত্যাগ কর। সবই 
আত্মা নিশ্চয় করিয়া! সঙ্কল্প শুন্ত হইয়! সুখী হও। 

সাগরে যেমন তরঙ্গ উঠে, সেইরূপ চেতনেই এই বিশ্ব স্কুরিত হই- 
তেছে। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই নয় সেইরূপ জগৎও চৈতন্য 
ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই চেতনই আমি এই জান। দীনের মত' 

এখানে ওখানে ছুটিতেছ কেন? 
হর হরি ব্রহ্মাও যদি তোমার উপদেষ্টা হন, তথাপি তুমি কিছুতেই 

সুস্থ হইতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি এই পরিদৃশ্ঠমান সমস্তই 
ভুলিতে ন! পার | 

তুমি চেতন ভাল করিয়৷ ধারণা কর, দেখিবে তুমি শাস্ত হইয়াছ। 

শান্ত চিত্ত যিনি তিনি লৌকিক ব্যবহারেও সুখে থাকেন, সুখে নিদ্রা 
যান, সুখে গমনাগমন করেন, সুখে ভাব প্রকাশ করেন, সুখে আহার 
করেন। | 



০০০ 

১৪৮ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
০ 

ব৪৪২-২০২এ% 

চি 

নিগুণ উপাসনায় মুখ্য কথা। 

মুক্তিমিচ্ছনি চেত্তাত ! বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ | 

ক্ষমার্জব দয়া তোষং সত্যং পীযুষবন্তজ ॥ ১॥ 

ন পৃর্থী ন জলং নাণির্নবাযু স্োোর্নবা! ভবান্। 
এষাং সাক্ষিণমাত্বানং চিদ্রপং বিদ্ধিমুত্তয়ে ॥ ২॥ 

বদি দেহং পৃথক্ কৃত্য চিতিবিশ্রাম্য তিষ্ঠসি । 

অধুনৈব সুখী শান্ত! বন্ধমুক্তে! ভবিষ্যসি ॥ ৩॥ 
ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণ! নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ | 

অসঙ্গোহসি নিরাকারে। বিশ্বসাক্ষী সুখীভব ॥ ৪ ॥ 

ন কর্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্তএবাসি সর্বদা] । 

অয়মেব হি তে বন্ধে দ্রষ্টারং পশ্তাসীতহম্ ॥ ৫ ॥ 

হে তাত ! যদি মুক্তি চাও ত বিষের মত বিষয় ভাবনা ত্যাগ কর। 

ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সন্তোষ ও সত্য এই সকলকে অমুতবৎ ভজনা কর। 

তুমি ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম নও। তুমি ইহাদের সাক্ষী 

জ্ঞানম্বর্ূপ আত্মা। তুমি এই ইহ! জান আর মুক্ত হও । 

যদি ভুমি দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া তুমি চৈতন্ত এই বিশ্রামে স্থিতি 

লাভ করিতে যদি পার তবে এখুনিই সখী শান্ত বন্ধনমুক্ত-হুইয় বাও। 

তুমি চেতন বলিয়া! ব্রান্মণাদিবর্ণ তুমি নও, ব্রন্ধচর্য্যা্দি আশ্রমও 

তোমার নাই, তুমি ইন্দ্রিয় গৌচরও নও, তুমি অসঙ্গ, নিরাকার, বিশ্বের 

সকল বস্তর সাক্ষীরূপে থাক; থাকিয়া সুখী হও । 

কর্তাও নও, তোক্তাও নও ; তুমি সর্বদা মুক্ত। ভ্রষ্টা তুমি। এই 

রষ্টাভাব ভূলিয়! যে আপনাকে অন্তরূপে দেখ ইহাই তোমার বন্ধন। 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ১৪৯ 
এটি স্তর টা এছ ও রস বব ভাবি 5 ২ ক লা শীতল তানিশা এ পা রস আত ৬৬ ৯টি ৯৯০ হও সখ রসি নিস এটি নি রিদ্ডি ৪ 

অহং কর্তেত্যহংমান মহাকুষ্ণাহি দংশিতঃ। 

নাহং কর্তেতি বিশ্বাসামূতং পীত্বা স্থথী ভব ॥ ৬॥ 

একো বিশুদ্ধ বোধহহমিতি নিশ্চয় বহন! | 

প্রজাল্যাজ্ঞান গহনং বীতশোকঃ সুখী ভব ॥ ৭ ॥ 
যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ । 

আনন্দঃ পরমানন্দঃ স বোধস্তবং সুখং চর ॥ ৮॥ 

মুক্তাভিমানী মুক্তে৷ হি বদ্ধ! বদ্ধাভিমান্তপি | 

কিংবদস্তীহ সত্যেয়্ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেতৎ ॥ ৯॥ 

আত্মা সাক্ষী বিভূঃ পুর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ। 
অসঙ্গে। নিম্পৃহঃ শাস্তো। ভ্রমাৎ সংসারবানিব ॥ ১০ ॥ 

সপ পপ সস পপ পপ ০৮০ ০০ শপ্পেসপপপা্টশপা শা শা পপ িস্পপ্পী পাপা সা সত ৯ পপ 

অহং কর্তা এই অহংমান অর্থাৎ “আমি” আত্মাতে এই কর্তৃত্বাভিমান- 
প মহা কৃষ্ণসর্প তোমায় দংশন করিয়াছে । আমি কর্তা নই, আমি 
কর্তা আত্ম! এই বিশ্বাস অমৃত পান করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হও। 

এক বিশুদ্ধ অন্ুতূতি স্বরূপ আমি এইরূপ নিশ্চয় অগ্নি দ্বারা অজ্ঞানের 
নজালাইয়া দাঁও, দিয়া বীতশোক হইয়| সুখী হও । 

যে বোধে এই বিশ্ব রজ্জুর্পবৎ অধিষ্ঠান অজ্ঞান কল্পিত হইয়া ভাসে 
মি আপনাকে সেই আনন্দেরও পরমানন্দ অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দ বোধ 
ৰূপ জানিয়া সুথে বিচরণ কর । 

আমি যুক্ত এই অভিমান যিনি করেন তিনি মুক্তই । আমি বদ্ধ এই 
মতিমান ধার প্রবল তিনি বন্ধই । এই বিষয়ে “যার মতি যেমন তার 
গতিও তেমন” এই কিন্বদস্তীই প্রমাণ । 

জলে হুর্য্যের ছায়া পড়িলে সেই ছায়ার পানেও চাওয়া যায় না। 
শায়াতে প্রতিবিদ্বিত আত্মা যাহ! তাহা আত্মারই ছায়া! | ইহাও কিন্ত 



সমিতি লা সি পপসম্রাট সপ পট রত পপ নে চলছিল 

কুটস্থং বোধমছৈতমাত্মানং পরিভাবয়। 
আভাসোহহং ভ্রমং মুক্ত 1 ভাবং বাহামবাস্তরম্ ॥ ১১ ॥ 

দেহাভিমানপাশেন চিরং বন্ধোহসি পুত্রক | 

বোধোহহং জ্ঞান খড্গোন তন্নিকৃত্য স্থথী ভব ॥ ১২ ॥ 

১৫৩ বিচার-চন্দ্রোদয়। 

আত্মার মত বলিয়া, আত্মা নামেই অভিহিত। এই আত্মা দেহই আমি 
এই ভ্রম বশতঃ সংসারীর মত প্রতীয়মান হয় বস্ততঃ আত্মা আপন পুর্ণ 
স্বরূপে সর্বদাই বিরাজ করেন । আত্ম! যিনি তিনি কর্তার অহংকারাদির 

সাক্ষী তিনি কিন্তু কর্তা নহেন। তিনি বিভূ-_তীহ! হইতেই বিবিধ স্ব 
জাত জন্মিতেছে তিনি সর্বাধিষ্ঠান। তিনি পুর্ণ অর্থাৎ ব্যাপক। তিনি 
এক অর্থাৎ শ্বজাতীয় বিজাতীয় স্থগিত ভেদ রহিত। মুক্ত, মায়া ও তং 

কার্যের অতীত । অক্রিয় অর্থাৎ চেষ্টা রহিত , অসঙ্গ অর্থাৎ সর্ব্ববন্ধশূন্য; 

নিষ্পৃহ অর্থাৎ বিষয়াভিলাষ রহিত এবং শান্ত অর্থাৎ চলন রহিত। 

আমি পরিচ্ছন্ন, আমার এই দেহাদি, আমি সুখী ছুঃঘী এই সমন্ত ভ্রম 

পরম্পর! নিবুত্তির জন্য বলিতেছেন হে শিষ্য ! তুমি আপনাকে আতা 

চৈতন্ক এই অহংকার ভাব ত্যাগ করিয়া! আমার বাহা ভাব অর্থাৎ দেহাদি 

আমার ; অবান্তর ভাব অর্থাৎ আমি সুখী ছুঃখী আমি মু ইত্যাদি অন্তর 

পদার্থ বিষয় ভাবনা না করিরা, আমি কুটস্ব, অসঙ্গ, বোধস্বরূপ অধৈত 

আত্মা এই ব্যাপক ভাব ভাবনা কর। 

হে পুত্রক ! হে শিষ্য ! তুমি দেহে অহং অভিমান-রূপ রজ্জু দ্বারা বু 

কল্প বন্ধ হইয়া রহিয়াছ। অতএব বোধ ত্বর্ষপ অর্থাৎ আমি চিৎ স্বরূপ 

এই জ্ঞান খড়া ছ্বার! পুনঃপুনঃ সেই পাশছির করিয়া সুখী হও। 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ১৫১ 
৪ ৯৮ ৯লাস-পাশাছ পালি লিলি লিলি তাস তা৬ লাস লা রসি পাস পাসপস্িসিপাসি পাস লাস লাস পাস বি লালা তি পাটি লী লি লি পি বোস লা রাস্ছি লর এ লা ছি তি তা লি এ এ লি তািলালা লাস 

নিঃসঙ্গো নিঃক্রিয়োসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ | 

অক্পমেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমন্তৃতিষ্ঠসি ॥ ১৩ ॥ 

ত্বয়া ব্যাপ্ত মিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং ষথার্থতঃ | 

শুদ্ধ বুদ্ধ স্বরূপন্তং মাঁগমঃ ক্ষুদ্র চিত্ততাম্ ॥ ১৪ ॥ 

তুমি বস্ততঃ নিঃসঙ্গ সর্ববসম্বন্ধ শুন্ত । তুমি ক্রিয়া রহিত | তুমি ম্ব- 
প্রকাশ, নিরঞ্জন । অবিক্রিয়ের যে সমাধি অনুষ্ঠান তাহাত বন্ধনই। 

তুমি চেতন বলিয়া! তোমার দ্বারা এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। কনক দ্বার! 

কটক কুগলাদি যেমন ব্যাপ্ত সেইরূপ । আবার এই বিশ্ব তোমাতে প্রোত। 
মৃত্তিকা দ্বারা ঘট শরাবাদি যেমন প্রোত সেইরূপ। পরিপূর্ণ শুদ্ধ বুদ্ধস্বরূপ 
তুমি। তুমি ক্ষুদ্র চিত্ততা অর্থাৎ বিপরীত বৃত্তি করিও না । 



তৃতীয় ভল্লান। 

পরাপুজ। | 

আনন্দে সচ্চিদানন্দে নির্তিকল্লৈকরূপিণী ! 
স্থিতে বৈ দ্বিতীয়াভাবে কথং পুজা বিধীয়তে ॥ ১॥ 
পুর্ণন্াবাহনং কুত্র সর্বাধারস্ত চাসনং 

স্বচ্ছস্ত পাস্ভমর্থ্যঞ্চ শুদ্ধন্তাচমনং কুতঃ ॥ ২॥ 

নির্মলন্ত কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরন্ত চ। 

নিরালম্বন্তোপবীতং রমস্তাভরণং কুতঃ ॥ ৩ ॥ 

বখন দ্বিতীয় কিছুই নাই, সর্ব সঙ্কল্প রহিত সচ্চিদানন্দ ত্বরূপ আনন্দে 

যখন স্থিতি হয় তখন বিধি পূর্বক পুজা কিরূপে হইবে ? 

পুর্ণের আবাহন কোথায়? সকল বস্তর আধার যিনি তার আবার 

আসন কি? যিনি নিতান্ত নিশ্বল তাহার পাগ্ভ অর্থ্য কিরূপ? যিনি 

বিশুদ্ধ তাহার আচমনে প্রয়োজন কি ? তুমি যে তিনিই। তবে এ সব 

কি? -৭ 

তুমি চেতন সদা নিশ্মবল তোমার নান কোথায় ? বাহার উদ্নরের এক 

দেশে মাত্র অনন্ত কোটি বিশ্ব তাহাকে কোন বস্ত্র পরাইবে ? যিনি 

আপনিই আপনি কোন কিছুতে ধিনি লগ্ হয়েন না তাহাকে কোন্ 

উপবীত পরাইবে ? যাহ! অপেক্ষা সুন্দর আর কিন্ুই নাই তাহাকে কোন্ 
আভরণ পরাইয়া সুন্দর করিবে ? 



বিচার- ইিজোছি। । ১৫৩ 
লালা সপ উল শি পিট কান আম আউন্স সিস্ট রি রপর্্৬ টা ওএস ্ইএ্্িন 

নিল্লেপিস্ত কুতোগন্ধঃ পৃষপং নির্বাসনন্ত চ। 

নির্ন্ধন্ত কুতো ধৃপঃ স্বপ্রকাশস্ত দীপিকা ॥ ৪ ॥ 
নিত্যতৃপ্তস্ত নৈবেস্ং নিষ্ষামস্ত ফলং কুতঃ | 

তান্বুলঞ্চ বিভোঃ কুত্র নিত্যানন্নন্ত দক্ষিণা ॥ ৫ ॥ 

স্বয়ং প্রকাশমানস্ত কুতো৷ নীরাজনা বিধি | 

প্রদক্ষিণমনস্তন্তাদ্বিতীয়স্ত চ কা নতিঃ ॥ ৬৪ 

অস্তর্ধহিশ্চ পূর্ণন্ত কথং মুদ্ত্রাসনং ভবেৎ। 

ইয়মেব পরাপূজা বিষ্কোঃ সত্বস্বরূপিনী ॥ ৭ ॥ 
দেহে! দেবালয়্ঃ প্রোক্তো জীবো দেবঃ সদাশিবঃ | 

ত্যজেদজ্ঞান নিম্ধাল্যং সোহহং ভাবেন পুজয়েৎ ॥ ৮॥ 
পপ পা পপ পরপর ৯ ৯ আর 

_ ধিনি নির্লিপ্ত তাহার গন্ধলেপ কি? যাহার কোন বাসনা নাই 
তাহাকে পুষ্প দিয়া কোন্ আত্রাণ বাসন! জাগাইবে ? যিনি কোন গন্ধ 

গ্রহণ করেন না তাহাকে ধূপ কি দিবে? যিনি স্বপ্রকাশ তাহাকে দীপ 

দিবেকি? 

নিত্যতৃপ্তরকে নৈবেদ্ক, নিষ্কামকে ফল, সর্ধগত প্রন্ুকে তাশুল, 
নিত্যানকে দক্ষিণা এ সবে কি হয়? 

যিনি আপনি আপনি প্রকাশ স্বরূপ তাহাকে আরতি কি করিবে ? 

যিনি সীমা শৃন্ত তাঁহাকে প্রদক্ষিণ কিরূপে করিবে? যিনি ভিন্ন আর 

কিছুই নাই তাহাকে প্রণাম কে করিবে? 

যিনি ভিতরে বাহিরে পূর্ণ তাহার সম্বন্ধে মুদ্রা আসন কি? যদি 
পৃজাই কর তবে সর্বব্যাপী বিষ্ণুর সাত্বিকী পরাপুজা এইবূপে কবিও । 
বথা-- 

দেহ হইতেছে দেব মন্দির, জীব চৈতন্তই সদাশিব ; অজ্ঞানরূপ 
নির্মীলা ত্যাগ করিয়া সেই আমি এই ভাবে পুজা করিবে। 



১৫৪ বিচার-চন্দোদয়। 

তুভ্যং মহামনস্তায় মহাংতুভ্যং শিবাত্মনে। 
নমে৷ দেবাদিদেবায় পরায় পরমাত্মনে ॥ ৯ ॥ 

যোগী দেহাভিমানী স্তাৎ ভোগী কম্দদণি তৎপরঃ। 

জ্রানী মোক্ষাভিমান্তেব তত্বজ্ঞে নাভিমানিত! ॥ ১০ ॥ 

কিং করোমি ক গচ্ছামি কিং গৃহামি ত্যজামি কিং? 

আত্মনা পুরিতং সর্বং মহাকল্লান্ুন! যথা ॥ ১১। 

তেল ০০ ১ ডি, 

চি 

একাদশ বিল্বপত্রিকং শিবলিঙ্গাত্ম পৃূজনমৃ। 

দ্রষ্টা চ দর্শনং দৃশ্ঠমিতি পত্রত্রয়ান্বিতা। 

শিবে সমর্্যা চিন্্রপে প্রথম! বিন্বপত্রিকা ॥ ১॥ 

তুমি আমি অনস্তঃ তুমি আমি শিব স্বরূপ তোমাকে আমাকে নমস্কার। 

আদিদেব পরম পুরুষ পরমাত্বাকে নমস্কার । 

যোগী দেহে অভিমান রাখেন, ধাহারা ভোগী তাহারা কর্মে তৎপর, 

জ্ঞানী করেন মোক্ষে অভিমান ; ধিনি তত্বজ্ঞ তাঁরই কোন অভিমান নাই। 

করা, যাওয়া, গ্রহণ করা, ত্যাগ করা! এ সব কোথায়? মহা! গ্রলয়ে 
জল রাশি যেমন নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া রাখে সেইরূপ আত্মা ্বারাই সমস্ত 

পূর্ণ; পূর্ণ আত্মাই সর্বত্র অন্য কিছুই নাই। 
্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্ঠ এই ত্রিপত্রযুক্ত প্রথম বিবপত্রিক। জ্ঞানদ্বরূপ 

শিবকে সমর্পণ করিবে। 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ১৫৫ 

কর্তা কাধ্যঞ্চ করণমিতি পত্রত্রয়াম্সিকা । 

শিবে সমর্গ্য চিদ্রপে দ্বিতীয়া বিবপত্রিক1 ॥ ২ ॥ 

ভোক্ত। চ ভোজনং ভোজ্যমিতি পত্রত্রয়াঝ্মিকা । 

শিবে সমর্গ্যা চিন্রুপে তৃতীয়া বিন্বপত্রিক! ॥ ৩ ॥ 

ভূভূবিশ্চ তথা স্বশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা । 

_শিবে সমর্্যা চিজ্রপে চতুর্থী বিহবপত্রিক] ॥ ৪ ॥ 

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ স্ুযুপ্তিশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা। 

শিবে সমর্প্য। চিন্রপে পঞ্চমী বিন্বপত্রিকা ॥ ৫ ॥ 

স্থুলং সুশ্সং মহাহক্মরমিতি পত্রত্রয়াত্মিক! | 

শিবে সমর্প্যা চিদ্রপে যষ্ঠিক! বিবপত্রিকা ॥ ৬ ॥ 
অবিস্তা সংস্যতির্জীব ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা। 

শিবে সমর্্যা চিদ্রণে সপ্তমী বিন্বপত্রিকা ॥ ৭ ॥ 

কর্তা কার্য ও করণ এই ত্রিপত্রষুক্ত দ্বিতীয় বি্বপত্র জ্ঞানম্বরূপ শিবকে 

সমর্পণ করিবে। 

ভোক্তা, ভোজন, ভোজা এই পত্রত্রয়যুক্ত তৃতীয় বিন্বপত্র জ্ঞানম্বরূপ 
শিবকে সমর্পণ করিবে । 

ভূঃ, তুবং ও স্বঃ এই ত্রিলোকাত্মক ত্রিপত্রযুক্ত চতুর্থ বিবপত্র জ্ঞানময় 

শিবকে সমর্গণ করিবে । 

জাগরণ, স্বপ্ন ও সুযুস্তি এই পত্প্রয়াত্মক পঞ্চম বিবপত্র জ্ঞানময় 
শিবকে সমর্পণ করিবে । | 

স্থল, সুক্ম ও মহাশুক্ম এই পত্ত্রয়াত্মক ষষ্ঠ বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে 
সমর্পণ করিবে। 

অবিস্তা, সংসার ও জীব এই পত্রত্রয়াত্মক সপ্তম বিদ্বপত্র জ্ঞানময় 
শিবকে সমর্পণ করিবে। 



১৫৬ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
চি 

সিসি সপন লোপা লা স্মিত পরি সলি শালী পাপ সি আপা ৩২ 

উৎপতিশ্চ স্থিতির্নাশ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা । 

শিবে সমর্গ্যা চিন্পে অষ্টমী বিবপত্রিকণ ॥ ৮ ॥ 

সত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণ পল্জত্রয়াত্মিক। | 

শিবে সমর্প্যা চিন্রপে নবমী বিন্বপত্রিকা ॥ ৯॥ 

ব্রহ্মা বিষুশ্চ কুদ্রশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিক! । 

শিবে সমপ্প্য। চিন্ত্রপে দশমী বিন্বপত্রিকা ॥ ১০.॥ 

স্বস্তাহস্তা তথা তত। ইতি পত্রত্রয়াত্মিক | 
শিবে সমর্পা চিদ্রপে রুদ্রাখ্যা বিশ্বপত্রিক ॥ ১১ ॥ 

একাদশৈতাঃ কথিতাঃ শাস্তব্যো বিবপত্রিকাঃ। 

এতাভিরচ্চিতঃ শলভুঃ সন্ভো মুতিং প্রষচ্ছতি ॥ ১২। 
শীর্ষে ঘটসহস্রাম্তঃ পাতয়স্ত জড়া জনাঃ। 

মৌনমেবাবলন্বেত শিবলিঙ্গমিবাত্মবৎ ॥ ১৩॥ 

উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ এই পত্রত্রয়াত্মক অষ্টম বিবপত্র জ্ঞানময 
শিবকে সমর্পণ করিবে। 

সত্ব রজস্তম এই পত্রত্রয়াতকমক নবম বিন্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ 
করিবে। 

বঙ্গ বিষ ও রুদ্র এই পত্রত্রয়াত্মক দশম বিন্বপত্র জ্ঞাননয় শিবকে 

সমর্পণ করিবে । 

তুমি, আমি ও সে এই পুরুষভেদ-জ্ঞানরূপ পত্রত্রয়াত্মক- একাদশ বিব- 

পত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে । ূ 
দেবদেবের এই একাদশ বিন্বপত্র কথিত হইল, ইহা দ্বারা তাহাকে 

পুজা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্তি প্রদান করেন। 

অজ্ঞলোকে মন্তকে সহঅ সহ কলম জল নিক্ষেপ করুক না কেন 

আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি শিবলিনের স্ায় মৌনভাব অবলম্বন করিবেন। 
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৩ 

নির্ববাণদশকমূ (সিদ্ধান্তবিন্দুঃ )। 

ন ভূমি  তোয়ং ন তেজো! ন বায়ু 
্নখংনেন্দ্িয়ং বা ন তেষাং সমূহঃ | 

অনৈকাস্তিকত্বাৎ সুযু্ত্যেকসিদ্ধ- 
স্তদেকোইবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্ ॥ ১॥ 

ন বর্ণা ন বর্ণাশ্রমাচারংন্্ম 

ন মে ধারণা ধ্যানযোগাদয়োহপি । 

অনাত্মাশ্রয়োহহং মমাধ্যাসহানাৎ 

তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহ্হম্ ॥ ২॥ 

ন মাতা পিতা বা ন দেবা নলোকা 

ন বেদা ন যজ্ঞা ন তীর্থ, ক্রবস্তি। 

পপ করস ১৬০ সপ সী জপ 

আমি ভূমি নহি, জল নহি, বায়ু নহি, তেজ নহি, শুন্য নহি, ইন্দ্রিয় 

নহি, ব! ইন্দ্রিয় সমষ্টিরূপ নহি। যিনি অনেক আর থাকে ন! বলিয়া 

সুষুপ্তি সময়ে আপনি আপনি থাকেন, মহা-প্রলয়াদিতেও যিনি একমাত্র 

অবশিষ্ট থাকেন, আমি সেই কেবল শিবন্বরূপ। 

আমি বিপ্র-ক্ষত্রিয্নাদি কোন বর্ণের অস্তভূতি নহি, আমার বর্ণাশ্রম- 
বিহিত কোন আচার বা ধর্ম নাই, আমার ধারণা ও ধ্যানাদি যোগ নাই, 

অনাস্থা যাহা কিছু তাহাদের আশ্রয় আমি, এই বিশ্ব আমাতেই অধ্যস্ত। 
অধ্যাম যখন ন| থাকে তখন একমাত্র ধিনি থাকেন, আমিই মেই কেবল 
শিবন্বর্ূপ ॥ ২॥ 

জ্ঞানীগণ বলেন, পিত। নাই, মাতা! নাই, দেব নাই, লোক নাই, বেদ 



১৫৮ বিচার-চন্দ্রোদয়। 

তদ্দেকোইবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোইহম্ ॥ ৩ ॥ 

নসাঙ্খং ন শৈবং ন তৎ পাঞ্চরাত্রং 

ন জৈনং ন মীমাংসকাদেন্মতং বা। 

বিশিষ্টানুভৃত্যা বিশ্ুদ্ধাত্মকত্বাৎ 
তদদেকোইবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোইহুম্ ॥ ৪ ॥ 

ন শুরুং ন কৃষ্ণং ন রক্তং ন পীতং 

ন পীনং ন কুজং ন হুম্বং ন দীর্ঘম্। 
অরূপং তথা জ্যোতিরাকারকত্বা 

তদেকোইবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহ্হ্ম্ ॥ ৫ ॥ 

ন জাগ্রক্ন মে স্বপ্রকো বা স্বযুপ্তি- 

নবিশ্বো ন বা তৈজসঃ প্রাজ্ঞকো বা। 

নাই, ষজ্ঞ নাই, তীর্থ নাই, আর স্ুযুপ্তি সময়ে সকল নিরম্ত হইলেও ধিনি 
শূন্ত স্বরূপে বিরাজ করেন, মহা-প্রলয়েও সেই একমাত্র অবশিষ্ট যিনি 
থাকেন, আমি সেই কেবল শিবন্বরূপ॥ ৩॥ 

সাংখ্য, শৈব, পাঞ্চরাত্র, জৈন বা মীমাংসকাদির মত আশ্রয় করিলেও 

ধাহাকে নিরূপণ করিতে পারা যায় না, বিশেষরূপ অনুভব দ্বার! ধাহার 

কেবল বিশুদ্ধাত্মকত্ব প্রতীয়মান হয়, সেই মহা প্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট 

আমিই কেবল শিবন্বরূপ ॥ ৪ ॥ 

যিদি শ্বেতবর্ণ নহেন, কৃষ্ণবর্ণ নহেন, মোহিত: নহেন ও গীতব্্ণ 
নহেন, এবং যিনি স্থল নহেন, কুজ নহেন, হুম্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন, 

ধাহার রূপ নাই, ধিনি জ্যোতি এবং মহাগ্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট 

থাকেন, আমিই সেই কেবল শিবন্বর্ূপ ॥ ৫ ॥ 

জাগ্রত, স্বপ্ন বা নুযুগ্তি ইহার কোন অবস্থাই আমার নাই, আমি বিশ্ব 



বিচার-চন্তরোদয় | ১৫৯ 
জজ আলী আপিন ৯টি কেক কি ০ ৬. কস টি সস ও এলজি 

হত সিল 

অবিদ্যাত্বকত্বাত্রয়াণাং তুরীয়- 

স্তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহ্হম্ ॥ ৬ 

ন শান্ত! ন শাস্ত্ং ন শিষ্যে! ন শিক্ষা 

ন চত্বং নচাহং ন চায়ং প্রপঞ্চঃ। 

* স্বরূপাববোধাদ্বিকল্লাসহিফুঃ- 

স্তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহ্হম্ ॥ ৭ ॥ 

ন চোর্ধং ন চাধে| ন চান্তর্ন বাহাং 

ন মধ্যং ন তির্য্যঙ ন পূর্বা পর দিক্ । 

বিয়দ্্যাপকত্বাদখটওকরূপ- 
স্তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহ্হম্ ॥ ৮ ॥ 

০০ ০ শপ পপ িসটিল ০ 

তৈজস, প্রাজ্ঞ পুরুষও নহি, উক্ত বিশ্ব ্রয়ই অবিস্ভাত্বক, সুতরাং আমি 

এই প্রপঞ্চত্রিতয়ের অতীত তুরীয় ত্রদ্ধ। একমাত্র মহা প্রলয়েও অবশিষ্ট 
সেই আমিই কেবল শিব স্বরূপ ॥ ৬॥ 

আমার শাসন কর্তা বা অন্থশাসন শাস্ত্র নাই, শিষ্য নাই, শিক্ষা নাই 
এবং আমার “তুমি আমি” ইত্যাদি ভাব নাই বা অন্ত কোন প্রপঞ্চ নাই, 
প্রকাশ স্বরূপের অনুভব জন্ত আমি অন্ত কোন বিকল্পমায়া, জড়তা বা 
নালিন্ত সহ করি না, সেইহেতু একমাত্র অবশিষ্ট আমিই সেই কেবল 
শিবরূপী ॥ ৭ ॥ 

আমার উদ্ধ নাই, অধঃ নাই, অন্তর নাই, বাহ নাই, মধ্য নাই, বক্র 

অব নাই এবং পূর্ব্ব পশ্চিমাদি দিক নাই। আমি আকাশের মত ব্যাপক 
ঈতরাং অথটগুকক্ধপ একমাত্র অবশিষ্ট আমিই কেবল শিবরূপী ॥ ৮ ॥ 

* স্বরূপাববোধে। ইতি বা পাঃঃ। 

১৮ 

পপ পপ পাপী তম পল 



১৬ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
স্পস্ট 

অপি ব্যাপকত্বান্ধি তত্বাপ্রয়োগাৎ 

স্বতঃ সিদ্ধভাবাদনন্তাশ্রয়ত্বাং। 

জগত্তচ্ছমেতৎ সমস্তং তদন্ত- 

ত্দেকোইবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোইহম্ ॥ ৯ ॥ 

ন চৈকং তদন্ন্তথ্িতীয়ং কুতঃ স্ত। 

ন্নবা কেবলত্বং ন চাকেবলত্বম্। 

ন শুন্যং ন চাশৃন্ভমদ্বৈতকত্বাৎ, 

কথং সর্বেদান্তসিদ্ধং ব্রবীমি ॥ ১০ 

ইতি শ্রীমধুস্ছদন সরন্বতীবিরচিতং নির্বাণদশকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্। 
৪ 

কৌপীন-_-পঞ্চক | 

বেদান্ত বাক্যেযু সদা রমস্তো,: তক্ষামাত্রেণ চ তুষ্টিমস্তঃ। 
... অশোকমস্তঃকরণে চরন্তঃঃ কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ ১ 

_. ষে পরমাত্মা জগঘ্্যাপক, সর্ব স্থানে বিস্তৃত, সকল স্থানেই ধাহার 

নিয়োগ দৃষ্ট হয় িনি শ্বতঃসিদ্ধ ও অনন্তা শ্র, অতএব তত্তিক্ন সকল জগতই 

তুচ্ছ । আর ধিনি মহা প্রলয় সময়েও অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই 
কেবল শিবরূপী ॥ ৯ ॥ 

কুত্রাপি পরমাত্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় নাই, সর্বত্রই কেবল পরমাত্মা 

অধ্বিতীয়রূপে বিরাজ করিতেছেন, অদ্বিতীয় বলিয়! তিনি কেবল না'মযোগা ও 

( এক মাত্র অবস্থিত সত্ব! ) নহেন, অকেবল নামযোগ্য ও নছেন, তিনি শৃন্ 

বা. অশুন্ত নহেন, সেই পরমাত্মা অদ্বৈত, তাহাকেই সর্ব বেদাত্ত সিদ্ধ বলা 

যায়, বেদান্ত নকল যে একমাত্র পরমাত্মাকেই সাধন করিয়াছেন, আমিই 

সেই পর্মাত্মা, আমি কেমন করিয়া তাহার বর্ণনা করিব ? ১৯ ॥ 

বেদান্ত শান্ত্রোজ বাক্যে যাহারা প্রতিনিরত গ্রীতি প্রদর্শন করিয়া 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ১৬১ 
০৯০৯ 2৯ ছল লি পাস পাস্টিলা স্টিল কস সমিতি টা সিলিকা সির পিতা লাস্মিতি নত চাদ তানি পাকি লী তালা, তা পি, ডা লিতোসছি এসি তাস 2৯ লাই লি লি ০ লি গরিলা তন ০ জাত লাস্ট তত এ 

মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রযস্তঃ, পাণিদ্বয়ং ভোক্ত,মমন্তরযত্তঃ | 

কন্ামিব শ্রীমপি কুৎসয়স্তঃ, কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ ২ 
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমস্তঃ, সুশাস্তসর্কেন্জিয়বৃত্তিমস্তঃ 
অহনিশং ব্রন্মন্থথে রমস্তঃ, কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ ৩ 
দেহাদিভাবং পরিবর্জয়ন্তঃ, স্বাত্মানমাত্মন্যবলো কযস্তঃ ৷ 

নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরস্তঃ, কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ ৪ 

এ পস্পীি পিতা শা পপি দিপা নপাক্পিপ শিপ পাপী পিপাসা দ পাপী প পাপী শী পলাশী শিীিশিপিশীশী তিশাকে শী শিশপসস ও প্ী 

থাকেন এবং ধাহাঁরা ভিক্ষালন্ধ অন্নেই পরিতৃপ্ত হন, বাহারা শোক বিকার 

বিহীন অন্তঃকরণে নিয়ত বিচরণ করেন, কৌপীন পরিয়াও সেই পুরুষেরাই 
ভাগাবান ইহাতে আর সন্দেহ নাই । ১ 

বৃক্ষের মুল মাত্র ধাহাদের আশ্রয় স্থল, বাহাদদের হস্তদ্বয় কেবল 

ভোজনের জন্য নহে, কন্থার স্ায় ধাহারা বিলাঁস-লক্ষমীকে ঘ্বণা' করেন, 

এইরূপ পুরুষের! কৌপীনধারী হইলেও নিশ্চয় ভাগাবান বলিয়া অভিহিত 

হন। ২ 

আপনার আনন্দই ধাহারা সদাকাল পরিতৃপ্ত হইয়৷ রহিয়াছেন, 

বাহাদের ইন্দরিয়বৃত্তি সমূহ নুশীস্ত, দিবানিশি ধাহারা ব্রহ্ম সুখে রমণ 

করিতেছেন, ঈদৃশ ব্যক্তির! কৌপীনধারী হইলেও নিশ্চয়ই ভাগ্যবান বলিয়া 
অভিহিত হন্। ৩ 

আমি দেহ ইত্যদি ভাব ধাহারা পরিবর্জন করির়! থাকেন, স্বকীয় 
আত্মাতেই ধাহার! পরমাত্মার দর্শনলাভ করেন, ধাহার! কি শেষ কি মধ্য- 
ভাগ কি বাহির কিছুই চিস্ত/ করেন নাঃ ঈদৃশ কৌপীনধারী পুরুষের! 
ভাগ্যবান বলিয়া অভিহিত হুন। ৪ 



রিপা ৯ সপ ্স্ইস - - রা সপ ০ রে কে 

১৬২ বিচার-চন্ত্বোদয় । 

বরহ্ধাক্ষরং পাবন মুচ্চরস্তো, ব্রহ্ধাংহমন্্ীতি বিভাবয়স্তঃ | 

ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমস্তঃ, কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ ৫ ॥ 
ইতি শ্রীমচ্ছস্করাচার্য্য বিরচিতং কৌপীনপঞ্চকম্ ॥ 

সপ এ 4 ও পথ পপ» পপ পা পপ আশা পপপপাপপাসপা পাশাপাশি শিপ লন পপ পাশপাশি পাশপাশি সী পিপিপি আত 

পবিজ্র ব্রহ্গাক্ষর ধাহারা প্রতিনিয়ত উচ্চারণ করেন, "আমিই 
রক্ষ” ইহাই বাহার! প্রতিনিয়ত ভাবনা করেন, বাহারা ভিক্ষালন্ধ বন্ত 
ভোজন করিয়া সকল দিক পরিভ্রমণ করেন, ঈদৃশ কৌপীনধারী পুরুষের! 
নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্ বলিয়া অভিহিত ॥ ৫ ॥ 



চতুর্থ উল্লাস। ক 

স্যপ্তিতত্ু। 

যদিদং দৃশ্ততে সর্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমং। 

তৎ ্ুষুপ্তাবিব স্বপ্নঃ কল্লান্তে প্রবিনশ্থতি ॥ ১০ ॥ 
ততস্তিমিত গম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততং । 

অনাখামনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদিবশিষ্যতে ॥ ১১ ॥ 

খতমাত্মা পরং ব্রহ্ম সত্যমিত্যাদিকা বুধৈঃ। 
করিত ব্যবহারার্থং তন্ত সংজ্ঞা মহাত্মনঃ ॥ ১২॥ 

স তথাতভৃত এবাত্মা ্বয্নমন্ত ইবোল্পসন্্। 

জীবতামুপযাতীব ভাবিনান্না কদর্থিতাম্ ॥ ১৩॥ 
স্টপ আপস লিপ এপাশ শীশিশীশিশশিশা শা তত পি শাশসপেপপীস 

এই যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ দেখিতেছ তাহা স্বপ্র যেমন স্মুযু- 
গ্ততে লয় হয়, সেইর্নপ কল্নান্তে বিন হইয়া! থাকে । তখন কোন 

ক্রয়া থাকে না কারণ কোন মুক্তি তখন থাকে না। তাই বলা হইতেছে 

তি কিছুই নাই বলিয়া! সমস্তই স্তিমিত বা অক্রিয়। যাহা! থাকে তাহার 
বড হয় না! বলিয়া গম্ভীর । তখন না তেজ ন! অন্ধকার কারণ তখন কোন 

ঈপও নাই কোন তমও নাই। যা আছে তাহ ভারূপ, তাহ স্বপ্রকাশ। 

কোন ধর্ম নাই বলিয়া! তাহা! অনাখ্য, প্রপঞ্চ সংস্কারের আধার বলিয়া তাহা 

মনভিব্যক্ত। সেই সময়ে কেবণমাত্র সৎ অর্থাৎ প্রলয়কারী সতামাত্র 

'রবরহ্ধ অবশিষ্ট থাকেন। পণ্ডিতের! ব্যবহারের জন্ত সেই নামহীন 

পত্নমাত্বার অথণ্ড আত্ম! পরত্রহ্ সত্য ইত্যাদি নাম কল্পনা করেন । আপন 



১৬৪ বিচার-চন্দ্বোদয় । 
০০ 

ততঃ স জীবশবার্থ-কলনাকুলতাং গতঃ। 

মনো ভবতি ভূতাত্বা মননান্স্থরী ভবন ॥ ১৪ ॥ 

মনঃ সম্পদ্যতে তেন মহতঃ পরমা ত্মনঃ | 

সুশ্থিরাদস্থিরাকারস্তরঙ্গ ইব বারিধেঃ ॥ ১৫ ॥ 

তৎ স্বয়ং ন্মৈরমেবাণ্ড সঙ্কল্পয়তি নিত্যশঃ। 

তেনেখমিক্্রজালগ্রীব্বিততেয়ং বিতন্ততে ॥ ১৬ ॥ 

সতী বাপ্যসতী তাপনদ্যেব লহরী চলা । 

মনসেহেন্ত্রজালশ্রীর্জাগতী প্রবিতন্ততে ॥ ১৭ ॥ 

অবিদ্যা সংশ্যতিব্বন্ধে। মায়া মোহ মহত্তম£ | 

কন্পিতানীতি নামানি যন্তাঃ সকলবেদিভিঃ ॥ ১৮ ॥ 
৮ সপ ৯ রর ৯ রা রপ্  ০০+  পউপস পা  পপপা০৮-৩৭৮, ৩ 

চিৎস্বভাবে স্থিত সেই আম্মা আপনি আপনিই আছেন তথাপি আমি যেন 
আর কিছু এইরূপ উল্লাসপ্রাপ্ত হয়েন। ইহাতে সেই সৃষ্টিকালে আপন 
মায়ায় বিবিধভাবিরূপে যেন বিবস্তিত হুইক্সা তিনি বিবিধ ভাবি নাম সমন্বিত 

জীবভাব যেন গ্রহণ করেন । 

এই যে পরব্রহ্ধের বিবিধ নাম রূপ গ্রহণ ইহ৷ ভ্রান্তি মাত্র ; বস্ততঃ তিনি 

আপনি আপনিই সর্বদা! থাকেন । অনন্তর সেই জীব ভাব প্রাপ্ত পরমাত্মা 

আপনার “স্বয়মন্ধ ইবোল্লিসন্” প্রদর্শন বাসনায় প্রথমতঃ মন পরে মণন 

ইত্যাদি ভেদ কল্পনা করেন। সন্কল্প বিকল্প মনন.-হুইতে জাড্যভাবে 

যেন মন্ধ ভাব গ্রহণ করেন। সমুদ্র হইতে তরঙ্গের উদ্ভবের স্তায সুস্থির 
ব্রহ্ম ভার হইতে অস্থির জগৎ ভাবের যেন উত্তব হয়। আপন পরমাত্ধ 

ভাব বিশ্বৃত হইয়াই তিনি মনের ধর্ম যে সন্বল্লাদি তাহাঁকেই আত্মার ধর্ 
বলি মনন করেন। সমষ্টি মনোভাবাপন্ন হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রদ্ধ পূর্ব 
ৰালনান্ুরোধে বিরাট ভাৰ বা ভূবনাদি ভাব আপন সত্য সন্কল্প দ্বারা নিত্য 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ১৬৫ 

দক্ষিণামৃত্তিস্তোত্রমূ । 

বিশ্বং দর্পণদৃস্তমাননগরীতুল্যং নিজাতন্তর্গতং 

পশ্ঠন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদডভূতং যথা নিন্রয়া ৷ 
যঃ সাক্ষীকুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাবায়ং 

তশ্ৈ শ্রীপুরুমূর্তঁয়ে নম ইদং স্রীদক্ষিণা মূর্তয়ে ॥১ 
বীজন্তাস্তরিবাস্কুরো জগদিদং প্রাঙ্নিব্বিকল্পং পুন 
ায়াকল্লিতদেশকালকলনাবৈচিত্র্চিত্রীকৃতম্। 

মায়াবীব বিজ্ত্ত়তাপি মহাযোগীব ষঃ স্বেচ্ছয়া 

তন্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং ্ীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ২॥. 

কল্পনা করিতে থাকেন। তীহার নানাপ্রকার কল্পনা হইতে এই জগৎ 

রূপ ইন্ত্রজীল-শৌভা বিস্তৃত হয় । তাঁপ.নদী ব। মকরুমরীচিকাতে কল্লিত 

নদী লহরীর মত এই জগদিন্্রজালশ্রী। অসত্য হইয়াও সত্যের মত তখন 

যেন অনুভূত হইতে থাকে । পগ্ডিতগণ এই জন্য এই জগতের অবিদ্যা 

সংসার, বন্ধ, মায়, মোহ, তম, ইত্যাদি কল্পিত নাম প্রদান করেন। 

যিনি দর্পণে প্রতিবিশ্বিত নগরীর স্তায় এই বিশ্বকে নিজান্তর্গত দর্শন 

করেন, যিনি এই বিশ্বকে অন্তরাত্মাতে থাকিতে দেখিয়াও আত্মমারা- 

ভাবে স্বপ্নে ভিতরের বস্তুকে বাহে প্রকাশ করার মত প্রকাশ করেন, 

অর্থাৎ বহির্জগ্নতের বাহ্ভাঁবে স্বতন্ত্র নিরূপিত করিয়াছেন, আর যিনি 
প্রবোধ-কালে সনাতন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেই দক্ষিণামৃত্তি 
গুরুকে নমস্কার ॥ ১॥ 

ধিনি বীজের অন্তরে অন্কুরের মত সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিকল্লিত জগৎকে 
মাথা-প্রতীবে কল্পন। করেন, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বস্ক্ শুল্ক কারণের 



১৬৬ বিচার-চক্দ্রোদয়। 
০০০৪০৪০ শি তাপস শিস তাতো না সি কো পোস্ট বিসিসি সি 

যস্তৈব স্কুরণং সদাত্মকমসৎকন্পার্থকম্তাসতে 
সাক্ষাভতব্মসীতি বেদবচসা যে! বোধ্যত্যাশ্রিতান্। 

যৎপাক্ষাৎকরণাভবেন্ন পুনরাবৃত্তিভবাস্তোনিধো 

তন্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৩। 
নানাছিদ্রঘটোদরস্থিতমহাদীপপ্রভাভাস্বরং 

জ্ঞানং যন্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ ম্পন্দতে । 
জানামীতি তমেব ভাস্তমন্ুভাত্যেতৎ সমস্তং জগ- 

সন্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রদক্ষিণামু্তয়ে ॥ ৪ ॥ 

০. পপ পা পা পট পপ 

কার্য রোধ করিয়! অন্থষ্ট জগতের ভাব কল্পনা! করিয়। থাকেন, বিনি মায়া- 

দ্বারা দেশ-কালাদি প্রকাশ করিয়া জগতের বৈচিত্র্য-সাধন করিয়াছেন, 

ধিনি মায়াবীর স্তায় এই জগৎ প্রকাশ করিয়া! স্বয়ং যোগীর স্তায় স্বেচ্ছান্ু- 

সারে বিরাজ করিতেছেন সেই দক্ষিণামৃত্তি শ্রীপুরুকে নমস্কার ॥ ২॥ 

ধাহার স্ফুরণে অসৎ হইয়াও এই জগৎ সত্যমত প্রকাশ পাইতেছে, 
যিনি “্তত্বমসি” এই বেদবাক্যের প্রতিপাগ্ধ এবং ধাহাকে সাক্ষাৎ 

করিলে পুনরায় ভবসাগরে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, সেই দক্ষিণামৃঠি 

শ্ীগুরুকে নমস্কার ॥ ৩॥ 

যেমন নানাচ্ছিদ্রযুক্ত ঘটমধ্যস্থিত মহা প্রদীপ প্রজ্জবলিত হইলে সেই 

প্রদীপের প্রভা এ ঘটস্থিত ছিদ্রদ্বারা বহির্গত হয় তন্্রপ ধাহার প্রদাপ্ত 

জ্ঞান, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বহিরে আসিয়া শক্তিজড়িত হইয়া স্পন্দিত 

হইতেছে আর এই সমস্ত জগৎ ধাভার প্রভারপে প্রকাশ পাইতেছে জান 

যার, সেই দক্ষিণামূর্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ৪ ॥ 



বিচার-চন্দ্রোদর | ১৬৭ 

দেহপ্রাণমপীন্দ্রিয়াণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শৃন্তং বিদুঃ 

সত্রীবালান্ধজড়োপমান্বহমিতি ভ্রান্ত্যা ভশং বাদিনঃ। 

মায়াশক্তিবিলাসকল্লিতমহাব্যামোহসংহারিণে 

তশ্বৈ শ্রীপুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৫ ॥ 

রাহুগ্রস্তদিবা করেন্দুসদ্ূশে। মায়া সমাচ্ছাদনাৎ 

সন্মাত্রঃ করণোপসংহরণতো যোহভূৎ সুযুপ্তঃ পুমান্। 

প্রাগস্বা্সমিতি প্র বোধসময়ে যঃ প্রতাভিজ্ঞায়তে 

তন্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে॥ ৬। 
বাল্যাদিঘপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্ধাস্ববস্থাম্বপি 

ব্যাবৃত্তাস্বনুবর্তমানমহমিত্যন্তঃ স্ফুরস্তং সদা । 

স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়া ভদ্রয়া 

তশ্যৈ টা নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৭॥ 
৮০ আপ স্পা শি ৮০ শীত পপ শী পপর ০ ০ ৮ পাম্পি শি শশা? ১ পপ পপ জি পর ওপর ৬ 

দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি নব এই সকলই বিনশ্বর এবং নিরগা নহে, 
অতএব সকলই অসার জানিবে । আর ধাহার৷ ভ্রান্ত, তাহারাই “আমি 

স্ত্রী) আমি বালক, আমি অন্ধ, আমি জড়” এইরূপ মিথা। বলিয়া! থাকে । 
কিন্তু যিনি উক্ত মায়াশক্কির বিলাস-কল্পিত আমি আমার রূপ মহামোহ 

হরণ করিয়া! থাকেন সেই দক্ষিণামৃন্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥ 

রাহু-গ্রন্ত চন্দ্র সুর্যোর ন্যায় মায়া-কর্তৃক আচ্ছাদিত হইলে যে সৎ মাত্র 

পুরুষ ইন্্রিয়সমূহের সংলোপ জন্য সবযুণ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হন, পুনরান 
জাগরণকালে আমি ঘুমাইয়াছিলাম* এইরূপ অভিজ্ঞান ধিনি উৎপাদন 
করেন, সেই দক্ষিণামৃত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ৬ ॥ 

যিনি বাল্য, কৈশোর, তরুণ, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে, জাগ্রত, স্বগ্র ও 

ইুপ্তকালে এবং অন্তান্ত অবস্থাতে অনুস্থাত থাকিয়া নিরন্তর পরিবর্তনশীল 



১৬৮ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
সি াস্ডি লী সমস্ত পোস্ট লো পসরা লে পাস্প্ি সিরি পর্মস উরি উর ২৯ সিল সস লা চে 

বিশ্বং পশ্ততি কার্যাকারণতয়া স্বন্বামিসম্বন্ধতঃ 

শিশ্যাচার্য্যতয়া৷ তৈব পিতৃপূত্রান্ধাত্মনা ভেদতঃ। 

স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এষ পুরুষো মায়াপরিভ্রামিত- 

স্তশ্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৮॥ 

তৃরস্তাংস্তনলোহনিলোহম্বরমহর্নাথো হিমাংশুঃপুমান্ 
ইত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং যন্যৈব মূর্ত্যটকম্। 
নান্তৎ কিঞ্চন বিদ্কতে বিমুশতাং যন্মাৎ পরম্মাদিভো- 

সতন্যৈ শ্রীপ্ুরুমূর্তয়ে নমঃ ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৯ ॥ 
সর্বাত্মত্বমিতি স্ফুটাক্কৃতমিদং যন্মাদমুন্সিংস্তবে 
তেনান্ত শ্রবণাত্বথার্থমননাদ্ধ্যানাচ্চ সন্কীর্তনাৎ। 

চিত ও ইন্দরিয়বৃত্তি-সমূহের মধ্যে ও “আমি” এই প্রকারে অন্তরে প্রকাশ 
পাইতেছেন, জ্ঞানাদি শুভমুদ্রা দ্বারা ভজনা করিলে যিনি আপনি আপনি 

ভাবে প্রকাশিত হয়েন সেই দক্ষিপামুত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ৭ ॥ 
যিনি স্বন্বামিসন্বন্ধ-নিবন্ধন কেহ শিষ্য, কেহ গুরু, কেহ পিত৷ এবং 

কেহ পুত্র ইত্যাদি প্রকারে কার্যাকারণভেদে বিশ্ব দর্শন করেন এবং যে 

পুরুষ জাগ্রতকালে এবং স্বপ্ৰাবস্থায় মায়াতে পরিভ্রামিত মত হন অর্থাৎ 

িনি মারা অবলম্বন করিলে জাগ্রত ও স্বপ্াবস্থা যেন প্রাপ্ত হরেন সেই 
দক্ষিণামৃত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ০॥ 

পৃথিবী, জল, অনল, অনিল, আকাশ, হৃর্য্য, মোম ও পু বহার এই 
অষ্ৃত্তিতে চরাচর বিশ্ব সর্বদা প্রতিভাত হইতেছে, বিশেষরূপে বিবেচন! 

করিয়া দেখিলে ষে বিভূ পরমাত্মা ভিন্ন অন্ত কিছুই বিগ্তুমান বলিয়া বোধ 

হয় না, সেই দক্ষিণামূর্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ৯॥ 

বাঁছার সর্বাত্মত্ব গ্রকটীরুত হইয়াছে অর্থাৎ এই স্তবে যিনি সর্ব 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ১৬৯ 

সর্বাত্মত্বমহাবিভূতিসহিতং স্তাদীশ্বরত্বং স্বতঃ 

সিদ্ধ্যেত্তৎপুনরষ্টধ! পরিণতং চৈশ্বরযমব্যাহতম্॥ ১* ॥ 
বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষঞ্নং 

সকলমুনিজনানাং ভ্ঞানদাতারমারাৎ। 

ব্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামৃত্তিদেবং 
জননমরণছুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি ॥ ১১ ॥ 

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিল্া গুরুযুবা। 
গুরোস্ত মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যান্ত ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ১২॥ 
গু নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্তয়ে। 

নির্মলায় 'প্রশাস্তায় দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥ 

নিধয়ে সর্ববিষ্ভানাং ভিষ্জে ভবরোগিণাম্। 

গুরবে সর্ধলোকানাং শি নমঃ ॥ ১৪ 

য় রা কীন্তিতহ হইয়াছেন, তাহার শ্রবণ, মনন, ধ্যান ও কীর্তন দ্বারা মহা- 
বিভূতি সহিত সর্বাত্বত্ব ও ঈশ্বরত্ব স্বতঃসিদ্ধ আছে, আর বাহার অব্যাহত 

ব্য অষ্টমুন্তিরূপে পরিণত হইয়াছে এ অষ্ট খশ্ব্্য কখনও বিনষ্ট 

ইয় না ॥ ১০ ॥ 

যিনি বটবৃক্ষ সন্গিধানে ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া অভ্যাগত মুনিজনকে স্বীয় 
শিশ্যরূপে জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন এবং ধিনি ভ্রিলোকের গুরু এবং জনন- 
নরণ-জনিত দুঃগচ্ছেদ করেন, সেই দক্ষিণামু্তি শ্ররগুরুকে নমস্কার ॥ ১১ ॥ 

বটতরুর মূলে যুবাগুরু বালযোগী এবং শিষ্য সকল বৃদ্ধ। গুরু বিচিত্র 
মৌন ব্যাখ্যা করিলেন এবং শিষ্যগণের সংশয় দূর হইল ॥ ১২ ॥ 

ধিনি প্রণবের 'প্রতিপাস্ত, ধাহার মূর্তি শুদ্ধ-জ্ঞানমন্ন, যিনি নির্মল ও 

প্রশান্ত, সেই দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার ॥ ১৩॥ 

০ আচ ছার» পপ 



১৭৩ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
নিপা সপ লি রি লাস লা লাস কীট সনি সপ পাম সিলী শপ লস সস জি "৯ লসর সি সস ৯ সত পি ভিলা সরস লসর 

মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিতপরব্রহ্মতত্বং যুবানং 
বর্িষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্টেঃ | 

আচার্যেন্্রং করকলিতচিন্ুদ্রমানন্দরূপং 

স্বাস্বারামং মুদদিতবদনং দক্ষিণামু্তিমীড়ে ॥ ১৫ 

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজ কাচার্ধ্য-গ্রমচ্ছস্করাচার্য্যবিরচিতং 

দক্ষিণামৃত্তিস্তোত্রং সম্পূর্ণম্। 

ও 

স্বরূপ ও তটস্থ 
ত্বব্প্া--সত্তবামাত্রং নির্বিশেষং অবাড্মনসগোচরং 

অসভ্রিলোকী সভাণং শ্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্থৃতম্ ॥ ১ ॥ 

সমাধি যোগৈস্তঘ্েন্তং সর্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ। 
দন্বাতীতৈ নির্ব্িকল্লৈর্দেহাত্মাধ্যাস বর্জিতৈঃ ॥ ২। 

ধিনি সর্ধবিধ বিস্তার আকরশ্বরূপ, যিনি সর্বপ্রকার রোগীর চিকিৎসক, 

যিনি সর্বলোকের গুরু, সেই দক্ষিণামুত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥ 

শ্ীদক্ষিণামুত্তি গুরুদেব মৌনভাব অবলম্বনপুর্ববক বেদবিদ্যাদি বাধ্য 

উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দের ব্রহ্মতত্ব প্রকাশ পাইয়! 

থাকে, তিনি যুব! হুইয়াও বৃদ্ধতম শিব্যদিগকে উপদেশ করেন। ব্রঙ্নিষ্ 

মুনিপ্রবর শিষ্যবর্গ নিরস্তর তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ধাঁকেন, চিন্ময় ব্রন 
তাহার করতলগতবৎ প্রতীয়মান হয়েন। তিনিই নিয়ত আত্মাতে ক্রাড়। 

করেন, স্বয়ং মৃত্তিমান আনন্দস্বরূপ ও মৌনভাবে অবস্থান করেন, 

এইরূপ দক্ষিণামুণ্তি শ্রাগুরুকে ভজনা করি ॥ ১৫॥ 
যাহার সত্তামাত্র উপলব্ধি হয়, ধীহার কোনক্ধপ বিশেষণ নাই, বিনি 

বাক্য ও মনের অগোচর, যিনি মিথ্যাভূত ভ্রিলোকী মধ্যে সতরূপে গ্রতীত 



বিটা কোনিও | ৯১৭১ 
০০৩ সি. ২৭ পপি 

তউচ্ছ-_যতোবিশব সমুভ্ুতং যেন জাতঞক তি | 
ষন্বিন্ সর্বাণি লীয়স্তে জ্ঞেয়ং ততত্রন্ম লক্ষণৈঃ ॥ ৩।॥ 

স্বরূপ বৃদ্ধা যছেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে। 

লক্ষণৈরাস্তমিক্ষ,নাং বিহিতং তত্র সাধনম্॥ ৪॥ মহানির্ব্বাণ 

জন্মান্তন্ত যতোহব্বয়াদিতরতশ্চার্থেধভিজ্ঞঃ স্বরাট্ 
তেনে ব্রহ্গহৃদা ষ 8 মহিষ ষৎ সুরয়ঃ | 
০০ শশা সারা ৫ পপ শত পা ১ শিক ০৩ পপি ৪ ৬০ পশাটিিিস পাপা পাশ পা পাপা আলাপ) শশা পাপা 

হন রগ পরব্রহ্গ। ইহাই ব্রদ্ধের স্বরূপ লক্ষণ। সমাধি যোগ ছারা 

াভাকে জান! যায় । যিনি শক্রমিত্রে সমদর্শী, ধিনি শীতোষ্ণ সুখছুঃখাদি 

ন্দভাবের অতীত, ধিনি কোন প্রকার সন্কল্প বিকল্প করেন না, ধাহার 

দেহে আত্মাভিমান আর হয় না এইরূপ সাধকই সমাধি যোগে ব্রহ্গকে 

প্রতাক্ষ করেন । 

ধাহা হইতে বিশ্ব উঠিতেছে, উঠিয়া বাহাতে স্থিতিলাভ করিতেছে, 

. আবার যাহাতে লীন হইতেছে তিনিই সগুণব্রক্গ । ইহাই ব্রন্গের তটস্থ 

লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণ দ্বার! ষে ব্রহ্গকে জানা যায় তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও 

ঠাহাকেই জ্ঞাত হওয়া যায়। তটস্থ লক্ষণ ছার! ফাহারা বর্ম পাইতে 

টান তাহাদের জন্ত সাধন । মহানির্বাণ-তন্ত্রে উন্লেখ আছে। 

পরমব্রন্ম পরমেশ্বরকে এস আমরা ধ্যান করি। স্বরূপে তিনি সত্য- 
স্বরূপ। তিনিই সত্য, অন্ত স্ষ্টবস্তমাত্রই মিথ্যা । ভূত, ইন্দ্রিয়, দেবতা, 

নন, দেহ, জগৎ, সত্বরজস্তম গুণের এই ভ্রিবিধ সৃষ্টি মিথ্যা হইলেও মূলে 

তিনি আছেন বলিয়া এই ব্রিদর্শ সত্য মত প্রতীত হইতেছে । যেমন 
্যাতেজে যে মরীচিকা উঠে তাহাতে জল ভ্রম হয়, জলে কাঁচ ভ্রম 
কাচে বজত ভ্রম হয় অথব! রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় সেইরূপ ব্রহ্দেই এই জগৎ 

শ্রম হইতেছে । ব্রহ্গকে ভ্রম জগৎরপে প্রতীত হইলেও পরমব্রদ্দ আপন 

সরি চি 



১৭২ বিচার-চন্ট্রোদন় | 
চির ছি রসি পোলা, পট, উসই১০-৯০৯০ ৬৫৯ ৬ ০০৯১2 কিক ১০৩ 

তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ে! যত্র ব্রিসর্োহমুষা 
ধায়া স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ 

| ভাগবত। 
৩০০ 

তেজপ্রভাবে মায়ার সমস্ত ইন্ত্রজাল নিরস্ত করিয়া আপন মহিমায় আপনি 

আপনি রূপে সর্ধদ! বিরাজমান । এই শ্বরূপ চিন্তায় ব্রহ্গে স্থিতিলাভ হয়। 

তটন্থু লক্ষণে চিন্তা করিলেও তীহার ধ্যান হয় । এই মায়িক জগতের 

জন্ম স্থিতি ভঙ্গ তিনি মূলে আছেন বলিয়া! তাহা হইতেই হইতেছে। তিনি 
অনুস্যত বলিয়া জন্মাদি ব্যাপার দেখা যাইতেছে আবার তিনি যাহাতে 

অনন্ুস্যাত যেমন আকাশ কুসুম, শশশুঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র সেই সমস্ত পদার্থ 
অলীক বলিয়। প্রতীক্বমান হইতেছে । জন্মাদি ধাহা হইতে হইতেছে তিনি 

কারণ বলিয়া! অন্থয় মুখে.তাহাকে জানা যায় । কারণ যাহা তাহা কার্য 

আছে কিন্তু কার্য যাহ! তাহা কারণে নাই। সেইক্বপ ব্রহ্ম জগতের 

কারণরূপে আছেন কিন্ত জগৎরূপ কাধ্য তাহাতে নাই। ঘটে মৃত্তিকা 

আছে কিন্তু মুত্তিকাতে ঘট নাই। তটস্থ লক্ষণে সগুণব্রক্ধম চিস্ত করিয়া 

আমরা আরও জানিতে পারি যে সগুণ ঈশ্বর সর্বজ্ত। তিনি শ্বরাট স্বতঃ 

সিদ্ধজ্ঞানস্বরপ। আবার ষে বেদ বুবিতে জ্ঞানী সকলও মোহগ্রাপ্ত 

হয়েন সেই বেদ সমূহকে তিনি আদি কবি ব্রক্মার জদয়ে সম্কল্প মাত্রেই 

প্রকট করিয়া থাকেন । 



পঞ্চম উল্লাস। 

অছ্ৈতস্থি'ত-সাধন! । 

ষস্ত শাস্ত্যাদিযুক্তঃ সন্মামাত্মত্বেন পশ্ঠতি। 

স জার়তে পরং জ্যোতিরদ্বৈতং ব্রঙ্কেবলম্ ॥ ৭। 
আত্মন্বরূপাবস্থানং মুক্তিরিতাযভিধীয়তে ॥ ৮ ॥ 

সত্যং জ্ঞানমনস্তং যদানন্দং ব্রহ্গকেবলম্। 

সর্ধ-ধন্ম বিহীনঞ্চ মনোবাচামগোচরম্ ॥ ১০ | 
সজাতীয় বিজাতীরন পদার্থানামসম্ভবাৎ। 

অতস্তদ্যতিরিক্তানামদ্বৈতমিতি সংজ্ভিতম্ ॥ ১১ ॥ 
শিবগীত। ৯৩ অধ্যায়ঃ । 

পপি তপাশ পলা এপ পিসী, ৮০০০ পাস পিতা ২ লিলা ও আপে ১০ শি? আপি পা গত পাশাপপসপ সপ পাশাপাশি পাপা 5 ৮ 

যিনি সমদমাদি-গুণুক্ত হইয়। আমাকে--শিবরাপী শ্রীতগবান্ আত্মাকে 

-আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করেন তিনি পরম জ্যোতিস্বরূপ অদ্বৈতরূপে 
অর্থাং কেবল ব্রহ্ষরূপে সম্পর হয়েন। ব্রহ্মরূপে অবস্থিতির নামই 

গরম মুক্তি। | 

রহ্ধই সত্য জ্ঞান অনন্ত ও আননন্বরূপ। ইনি সর্ধধর্মবিহীন এবং 

মন ও বাক্যের অগোচর। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সজাতীয় বিজাতীয় অন্ত 
পদার্থের অস্তিত্ব শুন্ততাবশতঃ ব্রহ্ম অদ্বৈত নামে অভিহিত হয়েন। 



১৭৪ 8598 | 
সি ভস 2৯১ সিভি টি পরিসর সিন প্রি উজির উপিস রটিক িািা সী খাসি ওলি রর উস জী ওটি অপি সশস্ত্র 

মতা রপমিদং রাম । শুদ্ধং বদভিথীয়তে। 

মষোব দৃশ্ঠুতে সর্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্॥ ৯২॥ 
ব্যোি গন্ধর্ব্ব নগরং থা দৃষ্টং ন দৃশ্তাতে | 

অনাস্য বিস্তয়া বিশ্বং সর্ধবং ময্যেব কল্পযতে ॥ ১৩ ॥ 

মম স্বরূপ জ্ঞানেন যদাহবিদ্তা প্রণশ্ঠতি |. 

তদৈক এব বর্তেহহং মনোবাচামগোচরঃ ॥ ১৪ ॥ 

সদৈব পরমানন্দঃ শ্বপ্রকাশশ্চিদাত্বকঃ। 

ন কালঃ পঞ্চভূতানি ন দিশো বিদিশশ্চ ন ॥ 

মদন্তন্নান্তি যংকিঞ্চিত্রদ! বর্তেহহমেকলঃ ॥ ১৫ ॥ 

ছ্ৈতং ষথানাস্তি চিদাত্ব তত্বরো 

স্তখৈব তেদোহস্তি ন জীব চিত্তয়োঃ। 

যখৈব ভেদোহস্তি ন জীব চিত্তয়ো 
স্তঘৈব ভেদোহস্তি ন দেহ কর্্ময়োঃ ॥ ১২ ॥ যোঃ বাঃ উৎপত্তি। 

৬৫ অধ্যায়। 

শিব বলিলেন হে রাম এই যে শ্তদ্ধ ব্রহ্স্বকূপ বলিলাম ইহাই আমি 

: এইরূপ জানিয়! জীব জীবনুক্ত হয়। এই স্থাবর*্জঙ্গম আমাতেই দেখা 

যাইতেছে। আকাশে গন্ধর্ব্ব নগরী দৃষ্ট হইলেও তাহা মিথ্যা। সেইরূপ 
অনাদি অবিস্তা বারা এই সমস্ত বিশ্ব আমাতেই কল্পিত। আমার স্বরূপ 

জানিলেই অবিস্তা নাশ হয়। তখন বাক্য ও মনের অগোচর আমিই 

থাকি । আমি সর্বদা পরমানন্দ স্বপ্রকাশে চিত্রূপে অবস্থিত। কান, 

পঞ্চভূত, দ্রিকৃবিদিক্, কিছুই আমি নহি। আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই, 

যখন ইহা কেহ জানে তখন আমি একাই বর্তমান থাকি । 

ব্রহ্ম ও জীবের যেরূপ ভেদ নাই সেইরূপ জীব ও চিত্ত অভেদ । যেরগ 

জীব ও চিত্ত অভিন্ন সেইরূপ দেহের সহিত কর্ম্বেরও ভেদ নাই । 

লোনা তানি ৯০ রা সি রিসালাত ০টি ৬৬ পা লা ন্িলানছ 



বিচার-চন্ডোদক় । ১৭৫ 
দস ৯ টি স্থিরি সর টি ৬ রসদ তবে সস * রস, তা লি তব এসসি *ত ওটি জনি ত৬ এিতজ শী ও 2 পিপি তত পস৯ রেসিত পা তি ছল». লা ওটি টি 

এষ এব মনোনাশ স্ববিগ্তানাশ এব চ। | 

যদ্যৎ সদ্বিগ্ততে কিঞ্চিত তত্রাস্থা পরিবর্জনম্॥ ২২॥ 

যোঃ বাঃ উৎ। 

অনাস্থৈব হি নির্বাণং ছুঃখমাস্থা পরিগ্রহঃ | 

অনেনৈব প্রযত্বেন ব্রহ্ধসম্পগ্ধতে ক্ষণাৎ ॥ ২৩॥ 

যোঃ বাঃ উৎ। 

স্বপ্রকাশং মহাদেবি ! ব্যাপ্ব্যাপক বর্জিতম্। 

নাধেযঞ্চেব নাধারমদ্বিতীয়ং নিরস্তরম্ ॥ 

ইদং হি সকলং দেবি! সর্ধবং মায়াময়ং পুনঃ | 

মিথ্যেব সকলং দেবি ! সত্যং ব্রদ্ষেব কেবলম্ ॥ 

যোগিনী তন্ত্রে ১* পটলে। 

মনের চঞ্চলতাই আঁবস্তা । তু চঞ্চলতা হীনং তন্মনোমুূত উচ্যতে। 

তদেব চ তপঃ শাস্তরসিন্ধান্তো মোক্ষ উচ্যতে । চঞ্চতাশৃন্ত হইলেই মন মৃত 

হইল। ইহাই শান্ত্রসিদ্ধান্ত তপন্তার ফলম্বরূপ মোক্ষ। 

মনের চঞ্চলতাই অবিদ্তা। ইহাহ আত্মমায়া। এই আত্মমায়াতেই 

আত্ম-ব্যতিরিক্ত বস্তকেও সৎ বলিয়৷ বোধ হয়। যে যে বস্ত সতরূপে 
বিশ্ষমান বোধ হয় সেই সেই বস্ততে আস্থা! ত্যাগই মনের নাশ। ইহাই 
আবস্া নাশ । রি 

ৃশ্ত পদার্থে অনাস্থাই নির্বাণ । তাহাতে আস্থাই হুঃখ। প্রক্ুষ্টরূপে 
বত্ববান হইয়া এই আস্থা তাগ কর। করিলেই ক্ষণমধ্ো ব্রহ্মপদ লব্ধ 
ইইবে । | 

বন্ধ নিপুণ অবস্থায় স্বপ্রকাশ ব্যাপব্যাপক ভাব-বর্জিত। তাহার 

“কান আধার নাই কোন আধেয়ও নাই। আর এই সকল যাহা দেখ! 

বাইতেছে তৎমমস্তই মায়াময়। অন্ত সমস্তই মিথ্যা। কেবল ব্রহ্মই সত্য। 
৯৯ 



৯৭৬ বিচার-চন্দ্রোদয় । 

রি ২ 

নিগুপ উপাসনায় সদাচার। 

প্রাতঃম্মরামি দেবস্ত সবিতুক্ড গঁমাত্বনঃ | 
বরেণাং তদ্ধিয়ে! যে! ন শ্চিদাননে প্রচোদয়াৎ ॥ ১॥ 
অত্যন্ত মলিনে! দেহো দেহী চাতান্ত নির্মল; । 
অসঙ্গোহয়মিতি জ্ঞাত্ম। স্পৌ্চমেতৎ প্রচক্ষতে ॥ ২ ॥ 

মম্মনোহনিলবন্লিত্যং ক্রীড়ত্যানন্দ বারিধৌ। 

সুত্ব তত স্তেন পুতাত্বা সমাণ্থিজ্ঞান বারিণা ॥ ৩) 

অথাম্যঞ্র্্রৈহ কুর্যযাৎ প্রাণাপান নিরোধতঃ। 

মনঃ পৃর্ণে সমাধায় ভগ্রকৃস্তং যথাণবে ॥ ৪ ॥ 

লয় বিক্ষেপয়োঃ সন্ধৌ মনস্তাত্র নিরামিষং। 

সসন্িঃ সাধিতে! যেন স মুক্তো নাত্রসংশয়ঃ॥ ৫ ॥ 
পক এপ ৮৯০০৮ স্প সক চে ০০ পর ৮. ৯০ ও এই 5: স্পা ৪ ৪ সতত শশিিিীপ শিপ পিজা 

1বশ্বপ্রসবিতা দেবতা আত্মার যে বরণীয় ভর্গ আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে 

জ্ঞানানন্দে প্রেরণ করিতেছেন আমি গ্রাতঃকালে জাগরিত হইয়া! সেই 

শ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে স্মরণ করি। 

দেহ অত্যন্ত মলযুক্ত । আর দেহী যে চৈতন্ত তিনি নিতান্ত নিশ্মল। 

আমি চেতন আমি অসঙ্গ কাহারও সহিত আমি লিপ্ত হইনা। ইহা 

জানাই অন্তঃশৌচ। ৬ 

আমার মন সম্যক্রূপে বিজ্ঞান-বারিতে সুঙ্গাত হইয়া এবং তথ্থারা 

পাবত্র হইয়! বায়ুর মত আনন্দ-সমুদ্রে সর্বদণ ক্রীড়া করিতেছে। 

অনন্তর সমুদ্রমধ্যে ছিত্রযুক্ত কুস্তের ন্তায় মনকে পূর্ণর্রন্ধে সমাহিত 

করিয়া প্রাথ ও অপান বায়ু নিরোধ করতঃ অঘমর্ষ করিবে! ,. 
মনের অনন্বন্ধ গ্রণাপ অবস্থা ও তন্দ্রা অবস্থার সন্ধিকাল যাহা সেই 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ১৭৭ 

সর্বত্র প্রাণিনাং দেহে জপ্পে| ভবতি সর্বদা । 
ংসঃ সোহহমিতি জ্ঞাত্ব। সর্ববন্ধেঃ প্রমুচ্যতে'॥ ৬ ॥ 

অঞ্পন্পিহ স্বস্থথেনৈব স্বেন্দিয়াণাং প্রতর্পণং | 
মনসা মন আলোক্য স্বযমাত্বা প্রকাশতে ॥ ৭ ॥ 

স্বাত্মনি স্বপ্রকাশাগ্ৌ চিত্তমেকাছতিং ক্ষিপেৎ। 

অপ্রলিহোত্রী স বিজ্ঞের শেতরো! নামধারকঃ ॥ ৮ ॥ 

দেহে! দেবালয়ঃ প্রোক্তে। দেহী দেবো নিরপ্রনঃ। 

সোহচ্চিতং সর্ধভাবেন স্বান্ুতৃত্যা বিরাজতে ॥ ৯॥ 

৯ * ৯২০০ কপ পপ জপ পপ ওত এপ শপ আস 

সময়ে মন বিষয় আমিষশূন্য হইয়। নিঃমঙ্গ হয় ও পবিত্র হয়। সেই সন্ধ্যার 

সাধন যিনি করিতে পারেন তিনি নিঃসন্দেহ মুক্ত হন। 

সকল প্রাণির দেহে “হংস” “সোহ্হং” বা! “৬” এই জপ সর্বদা হই- 

তেছে। ইহা জানিলে সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয় 

বৈরাগ্য-সাধন দ্বারা খন সম্তোষরূপ আত্মানন্দ স্ুখলাভ হয়, তন্থারা 

নিজ ইন্দ্রিয় সকলের তৃপ্তি-সাধনের নাম তর্গণ। ঘটাকাশ দ্বার! মহাকাশ 

দর্শনের মত মন দ্বারা মনকে দেখিতে পারিলে আত্ম! স্বয়ং প্রকাশিত 

ইয়েন। | 

আত্মারূপ স্বপ্রকাশ অগ্নিতে চিত্তকে যিনি প্রধান আহুতিরূপে নিক্ষেপ 
করিতে পারেন এই হোম দ্বারা তিনিই প্রকৃত অগ্নিহোত্রী। অন্তে নামে 
মাত্র অগ্নিহোত্রী | 

দেহকে বলে দেবালয় ; দেহী হইতেছেন স্বপ্রকাশ দেবত! ॥ সর্বাস্তঃ- 
করণে তাহার অর্চনা করিলে তিনি স্বীয় অনুভবে বিরাজ করেন। 



১৭৮ বিচারনচঙ্জোদর 1 
০০০২০ ক ক কাকির ফাক 

উজ্জল শী ২ পি পপি, ২ 

মৌনং স্বাহ্বযান্নং হ্যানহ, ধোয় ব্রঙ্গান্ুচিন্তনং | 

তন্তান্সেনেতি তন্বোঃ সমাগন্তনের্বস্ত দর্শনম্ ॥ ১* ॥ 

অতীতানাগতং কিঞ্চন্ন স্মরামি ন চিন্তয়ে। 

রাগদ্ধেষং বিন! প্রাপ্তং ভুগুগাম্যরং শুভাশুভম্॥ ১১॥ 

হঠাভ্যাসেো হি শ্লহল্্যাঙ্নে। নৈব কাষায় বাসস! । 

নাহং দেহোহহমাত্মেতি নিশ্চয়! স্যাঁস্নলক্ষণম্ ॥ ১২ ॥ 

অভয়ং সর্বভূতানাং দ্ণান্নমাহর্মনীষিণঃ। 
নিজানন্দে ম্পৃহাং কুর্ধযাদ বৈবক্লাগ্যহ স্তাদধন্দ্ততঃ ॥ ১৩। 

বেদান্ত শ্র-্রপহ কুর্যান্সন্নমনহু, চোপপত্তিভিঃ ॥ 

স্বোগেনাভাসনং নিত্যং ততো চ্শন্নমাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥ 

পেস ৯৯৮ ০০, জা পাপা :০০০ লস্ট স্পা পপ: ০০ ০৮৯০৯ ১৯১ ১৪০০০ 

মৌনব্প স্বাধ্যায় এবং ধ্যেয় ব্রহ্গের চিস্তারূপ ধ্যান__-এই উভয়ের 

সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা অন্তর্দেবের দর্শনলাভ হয়। 

যাহা গত হইয়। গিয়াছে কিম্বা যাহা ভবিষ্যতে হইবে আমি তাহার 

কিছুই ম্মরণ করি না, চিন্তাও করি না। অন্ুরক্তিও নাই বিরক্তিও নাই 

ইহাতে বথাপ্রাপ্ত যে গুভাগুভ অন্ন পাই তাহাই ভোগ করি। 

প্রাণ ও অপান সমান কর! রূপ হঠাভ্যাসই প্রকৃত সন্্যাস। কাষায় 

বন্ত্রধারণ করা সন্ন্যাস নহে । আমি দেহ নহি আানিডে আত্মা ইহা 

নিশ্চয় করাই হ্যাস ব! ত্যাগের লক্ষণ । 

সর্ধপ্রানীকে অভয় দানই পণ্ডিতদিগের মতে দান। নিজ আনন্দে 
স্পৃহা করিতে পারিলেই অধর্ম্মে বৈরাগ্ জন্মে । 

বেদান্ত শ্রবণ কর, যুক্তি দ্বারা তাহাই চিন্তা কর। : যোগ বারা দেই 
শাস্রকল অভ্যাস কর। এইরূপ করিলে আত্মদর্শন লাভ হয় । 



বিচার-চক্ট্রোদয় । ১৭৯ 

ত ৯ পাঠা নি দিলি কসর পাত রামপিসলাসিলাসসি পাপী লা পিপি
 

এ পিপাসা সিল সা স্টিল সতী সপিক্পিী স্পন্সর সিল পদ পা জা আলা 

মনোমাত্রমিদং সর্বং তন্মনে! তত্তীন্নমাত্রকং 

অতভ্তান্নহ ভ্রমমিত্যান্ুবিজ্ঞানং পরমং পদ্ম ॥ ১৫ ॥ 

অক্তানং চেত্যর্থজ্ঞানং মায়ামেতাং বস্তি তে। 

ঈশ্বরং মায়িনং বিস্তান্মায়াতীতং নিরঞ্জনম্ ॥ ১৬ ॥ 

সদানন্দে চিদাকাশে মায়ামেঘস্তড়িন্মনঃ। 

অহংতা গর্জনং তত্র ধারাপারে। হি যত্তমঃ ॥ ১৭ ॥ 

মহামোহান্ধকারেহম্মিন্ দেবে! বর্ষতি লীলয়া । 

অন্ত! বৃষ্টে ধিরামায় প্রবোধৈকারুণোদয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 

জ্ঞানং দৃগদৃশ্তয়োজ্ঞানং বিজ্ঞানং দৃশ্থশৃন্যত] | 

একমেবাঘয়ং ব্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চন ॥ ১৯ ॥ 
শপীপাপক্রপা। পপ পাপা পপ কি অী * ০

০০০ ০৬ 
্চ। 

এই সমস্ত বিশ্বই মনোমাত্র | সেই মন আবার জ্ঞান মাত্র। অজ্ঞান 

হা, পঙুতের! তাহাকে ভ্রম বলেন। অপরোক্ষ জ্ঞানই পরমপদ। 

ব্ষয়ের জ্ঞানকেই তীহারা অজ্ঞান এবং মীয়। বলেন । ঈশ্বর মায়াধীশ 

বং বিশুদ্ধ ব্রহ্ম মায়াতীত বলির! জানিবে। 

সংচিৎ-আনন্ম্বরূপ পরম ব্যোমে মায়া-মেঘ উঠে। মন তাহাতে 

ভড়িংরূপে খেলে । সেখানে অহং অহং বূপ মেঘ গর্জন হয়। আর তার 

পরেই অজ্ঞান বুষ্টি। | 

দীপ্তিশল ক্রীড়ানীল শ্রীতগবান্ লীলা! বিস্তারপূর্ববক এই মহামোহান্ধ- 

কার-মাচ্ছন্ন সংসারে অধিকতর অজ্ঞানবৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন। এই বৃষ্টি 

শিবারণ জন্ত জ্ঞানছুর্য্যের উদয় আবশ্তক। | 

ৃ্ত দর্শনের যে জ্ঞান তাহাই অজ্ানের জ্ঞান। যেখানে দৃশ্ত নাই 

তাহাই বিজ্ঞান বা! বথার্থ জ্ঞান। দৃহ্াদর্শন না থাকিলে একমাত্র অয ব্রদ্ধই 

আপনি আপনি। নান! বলিয়। এখানে কিছুই নাই। 



১৮৬ বিচার-চন্দ্বোদয় । 
বান এ ক ৯ ভি, এ, ভাটি এ. [০ পনি এসসি, লস এন এ ০০০ শত ৮০০১০ 

ভোক্ত। সত্বগুণঃ গুদ্ধো ভোগানাং সাধনং রজঃ | 

ভোগ্য তমোগুণং প্রাহুরাত্মা চৈষাং প্রকাশকঃ । 

গুণাঃ ঝুর্বস্তি কন্মাণি নাহং কর্তেতি বুদ্ধিমান ॥ ২০ ॥ 

(৩) 

নিগুপ উপালনায় দেবপুজা বিশ্ব । 

ত্যক্ত1 মোহময়ীং পৃ্ভাং পৃজাং বোধময়ীং কুরু। 
চন্দনৈরচ্চনীয়োহ্যং ন তু পঙ্কেন শঙ্করঃ ॥ ১॥ 

পরিচায় পুর! দেবং দেবপৃজাপরো ভৰ। 
দেবে পরিচয়ে! নাস্তি বদ পুজা কথং ভবেৎ ॥ ২॥ 

তাবৎ পূজাং ন মন্ুতে যাবৎ পরিচয়ে। নহি। 

জাতে পরিচয়ে দেবঃ পূজামপি ন কাজ্খতি ॥ ৩ ॥ 

৭ পপ আর ০৫৮ এ পপ পপ ওটা ৮ রা ৬৯৮ 

শুদ্ধ সত্বগুণ হইতেছেন ভোক্তা, রজো গুণ ভোগের সাধন । তমোগ? 

ভোগ্য। আত্মা এই সমুদায়ের প্রকাশক । গুণ সকলই কর্ম করে। আমি 

কর্তা নই ইহ! যিনি জানেন তিনিই বুদ্ধিমান্। . 

অক্ঞানমী পুজা ছাড়িয়! জ্ঞানময়ী পূজা কর। শ্হ্করকে পৃজা করিতে 

হয় চন্দন দিয়া, পঙ্ক দিয়া নহে। 

অগ্রে দেবতার সহিত পরিচয় করিয়া পরে দেবপুজার প্রবৃত্ত হও। 

দেবতার সহিত পরিচয় নাই ; বল পুজা হইবে কিরূপে শী: 
ঘাবৎ পরিচয় না হয় তাবৎ দেবতা পুজকের পুজা জাঁনিতেই পারেন 

না। আবার পরিচয় হইলে দেবতা পূজাও চান না। 



বিচার-চন্দ্রোদয় ১৮১ 
এ, একর তস্মিপলীত লা ও তি ৩ ক ক শি লী শি তি শা তি পাত পছি লট ও াপ্পলিসিএজীস্ট্জশা সত 77 লি রি 

পক্ষদ্বয়েহপি পশ্তামি পুজাং দেবন্ত তর্ঘটাং । 
পুজ্যপুন্ধ কতাভিগ্ে। মূর্খন্জ্ঞান এব হি ॥ ৪ ॥ 

ন জানে ক পলায়ন্তে ধূপদীপাক্ষতাদয়ঃ 
অন্মাকং দেবপুজায়াং দেব এবাবশিষ্যতে ॥ ৫ ॥ 
দেব এবেতি হি ধিয়! বিস্বৃতে পূজনক্রমে । 

পৃজায়াং জায়তে বিদ্ং পূর্ণপূজাফলং হি তৎ॥ ৬॥ 
আনন্দঘনগোবিন্দ পুজনারম্ত কর্ণ । 

বোধে স্ফুরতি মোহাত্বা যজমানঃ পলায়িতঃ ॥ 

৪ 

বাছাপূজায় ষোড়শোপচার । 

আসনং স্বাগতং পাগ্মর্খ্যমাচমনীয় কং | 

মধুপকম্তগান্নান' বসনাভরণানি চ। 

গন্ধপুষ্পধৃূপদীপ-নৈবেগ্যাচমনস্ততঃ | 

তাম্বলমর্চনা স্তোত্রিং তর্পণঞ্চ নমন্থিয়া। 

প্রযো জয়েদর্চনায়া-মুপচারাংস্ত ষোড়শ ॥ 

অপরিচয় ও পরিচয় এই ছুই পক্ষেই দেবতার পৃক্জা দুর্ঘট দেখিতেছি। 
পৃজ্ধয-পূজকতা জ্ঞান যার আছে সেই মূর্থই অজ্ঞান । 

আমাদের দেবপুজাতে ধূপদীপ-আতপাদ্ি কোথায় পলায়ন করে জানি, 
না। আমাদের পূজায় কেবল দেবতাই থাকেন। 

একমাত্র দেবতাই আছেন এই বুদ্ধি দ্বারা যখন পুজার ক্রম ভূল হইয়া 
বায় তখন পুজার বিদ্ব ঘ:ট। পুজাবিদ্বই পূর্ণ পুজার ফল। 

আনন্দ ঘন গোবিন্দের পুঙ্গারস্ত কর্মে যখন দিব্য জ্ঞানের স্ফুরণ হয় 
তখন মৃঢুবুদ্ধি ষজমান পলায়ন করে। 



০০ 

» কান প৯ি- ত হরি ত এত ১৭ লিক সিলিকা কিরাত ২২2৫ জলা্টিতীসত ৬ তক্ছল সত ১০৯০ ০৩২৮ ন্ট ১০৩ 
€৬. সক দি দক ০২ ছিলি 

৮৯৮০২ ০৯০পাভত তলত ৪৩৯৩৯ লস ১৫৯৯ ০ তানি সপ উপ গা 

৫ 

মানস-পুজায় উপচার | 
হৃদ্পন্মমাসনং দগ্ভাৎ সহআরচ্যুতামুতং। 

পান্তং চরণয়োর্দগ্তাৎ মনত্বর্ধাং প্র কল্পয়েৎ ॥ 
আচাম মমৃতেনৈব স্বানীয়ং তেন চ স্থৃতং। 

আকাশতত্বং বস্ত্ং স্তাৎ গন্ধঃ স্তাৎ কম্মতত্বকম্ ॥ 

চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ নিযোজয়েৎ। 

তেজন্তত্বঞ্চ দীপঃ স্তাৎ নৈবেস্তঞ্চ স্থধান্থুধিঃ ॥ 
অনাহতধ্বনির্ঘণ্টাং বাযুতত্বঞ্চ চামরং | 
সহত্রারং ভবেচ্ছন্্রং শবতত্বঞ্চ গীতকম্ ॥ 

নৃত্যমিন্ত্রিয়কন্মীণি পূজামিথং প্রকল্পয়েৎ ॥ 
ঙ 

পুষ্প--ও পুজার শেষ। 
পু্পৈর্দেবাঃ প্রসীদস্তি পুশপৈর্দেবাশ্চ সংস্থিতাঃ। 
চরাচরশ্চ যা সদ! পুষ্পবনে স্থিতাঃ ॥ 

ক ০ ম্কি পপ শী পপ বাপ পনি পপি লিজা ৮ ০৮৮? 

অষ্টদল প্নকে আসন করিয়! বিছাইয়া দাও। সহআার 

বিগলিত সুধাকে গ্পান্যে করিয়া চরণ ধুস্াইয়। দাও; মনকে তর্্য 

করিয়া দাও । এ অমুতকেই লাচেস্মন্ন ও বাম জন্য দাও । অকাশ- 

ত্বকে ব্রশ্ঞ্ব” কন্মতত্বকে গক্জ? চিত্তকে গ্ুস্প, পঞ্চপ্রাণকে এরুপ? 

তেজতত্বকে চ্দীপ্প১ সুধাসাগরকে ১লবেন্যস অনাহত ধ্বনিকে 
চ্যণ্টী১ বাসুতত্বকে চ্চাম্মল্প৮ সহজদল-কমলকে চছত্রঃ শ্ব্দতবকে 
গ্ী-্ত১ ইন্দ্রিদ্-কর্্নকে নুত্ত্য মানস পুজার ভিতরের এই সবই উপচার। 

পুষ্প দ্বারা দেবত। প্রসন্ন হন। পুণ্পে দেবগণ বাস করেন । চরাচর 



বিচার-চজ্ঞোদর | ১৮৩ 

পরজ্যোতিঃ পুশপগতং পুশ্পেশৈ ্ রসীদতি। | 

ত্রিবর্গ সাধনং পুষ্পং তুষ্িশ্রী পুষ্টি মোক্ষদম্ ॥ 

কালিকা পুরাণে । 

পুষ্পমূলে বসে দ্বন্ধা পুষ্পমধ্যে তু কেশবঃ। 

পুষ্পাগ্রে তু মহাদেবে৷ দলে সর্বাশ্চ দেবতাঃ ॥ 
তম্মাৎ পুশ্পৈর্যজেদ্দেবান্ নিত্যং ভক্তিযুঠে। নরঃ। 
দ্রীপেন লোকান্ জয়তি দীপক্তেজোময়ঃ স্থ তঃ ॥ 

চতুর্বর্গপ্রদে৷ দীপ স্তন্মান্দীপৈর্যজেচ্ছিবে । 
সততং পুষ্পদীপাভ্যাং পুজয়ে ৎ যস্তদেবতাং। 
তাভ্যামেব তু স্বর্ণঃস্তাৎ সমান্তত্র ন সংশয়ং ॥ 

ৰ ইতি কালিক। পুরাণে । 

অবিজ্ঞাতে তত্বে পরিগণনমাসীৎ প্রথমতঃ 

শিবোহয়ং পুজেয়ং গুরুরয়মহং পুজক ইতি। 
:- পি শিপ পি পপ পপ পপি পাপা পট আপস পাপা টিপিপি ৫ ৩ শপ 

ই পুশ্পবনে আছেন। পুষ্পমধ্যে পরম জ্যোতিস্বরূপ পরদেবতা 

আছেন। পুণ্পেই তাহার প্রসন্্তা জন্মে। পুণ্পে ত্রিবর্গ সাধন হয় এবং 

পুশ্পই তুষ্টি ও মোক্ষদারক। 

পুষ্পের মূলে ব্রন্ধা, মধ্যে কেশব, অগ্রে মহাদেব এবং পাবড়ীতে সকল 
দেবতা বাস করেন। সেইজন্ মানুষ ভক্তিপূর্ববক পুষ্প ছার! দেবতার্দিগকে 

পূজা করিবে। দীপ দ্বারা ত্রিলোক জয় হয়। দীপ তেজোময় এবং ধর্ম অর্থ 

কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফলপ্রদ। এই হেতু দীপ-দবার! পুজা করিবে। 
ধাহার! সর্বদ1 পুষ্প ও দীপ দিয়! দেবতার পুজা করেন, তাহার! স্বর্গলাভ 

করেন ও তাহাদের স্বর্গবাস হয় ইহাতে সংশয় নাই। 

তত্ব না জানা পর্য্যন্ত প্রথমতঃ এই শিব, এই পুজা, ইনি গুরু, আমি 



১৮৪ বিচার-চন্দোদয় । 
পাস পিসিতে ০.০ ক পাপন পাস পাচ, ৮ ১০5০০ 

ইদ্রানীমদ্বৈতং কলয়তি গুণাতীতমনঘৎ 

শিবঃ কঃ পুজা ক? গুরুরপি চ কঃ কোইহমিতি চ ॥ 

নিগুণ উপাসনায় পুজা চতুর্দশী | 
মায়াশক্তিবিলাসিনো নগণিত ব্রহ্গাগুভাগ্ডোদরে 

ক্রীড়াকৌতৃক সন্ত্রমাত্মকমপি প্রতাক্ প্রকাশাত্মকম্। 
ধ্যাত্ব! কিঞ্চিদচিন্ত্য চিদ্ঘনরস স্বানন্দ সত্বাদ্বয়ং 

সিৰধান্তত্বরসেন পুজনবিধিং বক্ষ্যামি বিশ্বাত্মনঃ ॥ ১॥ 

সেব্য শ্রীগুরুদেব বাকাজনিতশ্চিদ্বোধ আবাহনং 

সর্বব্যাপকতাবিনিশ্চযমতিঃ পূর্ণং পবিত্রাসনম্। 
তত্ব নান্তদবৈমি কিঞ্চিদিতি যৎ পুণ্যাম্ব পাদোদকং 
ত্বষোবাস্চলা মমেশ মতিরিতার্ধ্যো মহান্ুন্দরঃ ॥ ২। 

৮ পাপ পপ» সপ. উজ পসরা সি শি পাত শপ লপীশীিশীশি তানি 

পৃজক এই সকলের পরিগণনা পাকে । এখন গ্ণাতীত, অজ্ঞানাতীত 

অদ্বৈত জান! হইল এখন তবে কেইবা' শিব, কিইবা পুজা, কেইবা গুরু 
আর আমিই বা কে ? 

অখণ্ড বিশ্বাআ্মার বেদান্ত সম্মত পুজাবিধি বলিতেছি। 

এই বিশ্বাত্বা অনন্তকোটি ব্রহ্ধাগ্ড-ভাগ্ডোদরে আপন মায়া-শক্তি দ্বারা 

ক্রীড়া করেন। সেই ক্রীড়া-কৌতুক ত্রমে মগ্ন থাকিয়া তিনি জীবে 
জীবে খণ্ডাআআ! সমূহকে প্রকাশ করিতেছেন। আমি সেই অদ্বয় আপনার 

জ্ঞানঘন '্মানন্দরদময় অচিষ্ত্য বিশ্বাত্বাকে কথঞ্চিং ধ্যান করিয়াই এই 
পৃজন বিধি বলিতেছি। | 

সগ্ডণের সহিত নিগু“ণের সম্বন্ধ এত নিকট যে ইহাও নিগুপ পুজ! | 

এই সেবার বা পৃজার বব হন্ন হইতেছে শ্রীগ্ুরুদেবের বাক্যশ্রবণে 



বিচার- চন্দ্রোদয় । ১৮৫ 
সি টির সি তল লিস্ট সপ ৬ ৬ তিতা পাস দলা সিপী সিল সি সিটি ভি ৮৯০১ সত আপি 

শীতোফং কটুতিক্মন্ মধুর ক্ষারং বিচিত্রৈরসৈঃ 
সর্বন্তান্ত সমস্ত ভাবমধুন! পক্কঃ কৃতশ্চেদ্ষযদি ৷ 

মুখ্যোয়ং মধুপক্ক উত্তমরসস্তেনামুন! সাদরং 
পুজ্যানামপি পুজ্য এষ পরমে দেবঃ সদ! পুজ্যতাম্ ॥ ৩॥ 

সর্বার্জন্ত সুখাবহং মুহুরহো যন্মজ্জনোন্মজ্জনং 

শুদ্ধে বোধনুধান্বুধো শুচিতরে ্নানং বিশুদ্ধিপ্রদম্ । 

আভাসঃ স্ফুরতি দ্বিতীম্পমিব যৎ তৎ সর্বমাচম্যতাং 
ইত্যুক্তং গুরুভি স্তদেব বিধৃতং চিত্তে স এবাচমঃ ॥ ৪॥ 

০ পপ” শপ ০০ ৮৫? জা পপ ০০০ ০৮ পপ পপ ৯৮০০ 

নদয়ে জ্ঞানস্বরূপ দেবতার যে বোধ তাহাই; বিস্তীর্ণ পবিত্র ত্যাস্নন্ন 
হইতেছে জ্ঞানময় আত্মচৈতন্তদ্দেব যে সর্বব্যাপী তাহার সম্যক নিশ্চয়তা । 

পুণ্য গ্শীচ্য হইতেছে তোমা ভিন্ন আমি আর কিছুই জানি না 
এই ভাব । মহান্ন্দর তমঙ্্য হইতেছে তোমাতেই আমার অচলামতি 
হউক এইবপ প্রার্থনা | 

শীত উষ্ণ রাগ দ্বেষ সুখ ছুঃখ এই সমস্তকে কটু তিক্ত অল্লমধুর ক্ষার 
ইন্তাদি রস করিয়া এই সমস্ত বিচিত্র রস দ্বার! যদি এই সর্ধন্বরূপ দেবতার 

মধুপর্ক প্রস্তুত করা যায় তবে ইহা হয় মুখ্য মঞ্জু্পর্ক। এই উত্তম 
মধুপর্ক দ্বারা পৃজ্যাতিপৃঙ্জয পরম দেবতার পুজা করা উচিত। 

ধর্ম অর্থ কামাদ্ি সমস্ত বিষয় অর্জনে সুখাবহু এবং অত্যন্ত বিশুদ্ধিপ্রদ 

স্ীন্ন হইতেছে শুদ্ধ বোধ রূপ অতি নির্মল স্কুধাসমুদ্রে পুনঃপুনঃ উন্মজ্জন 
ও নিমজ্জন। ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু প্রতীয়মান হয় সেই আভাস সমুদায়ের 
আচমন বা! ত্যাগ বিষয়ে গুরুগণ যাহা! উপদেশ করেন তাহা হৃদয়ে ধারণ 

করাই এই পুজার ত্বা্স্মন্ন । 

পপ শশা ভা পি জান পলিপ 



১৮৩৬ 
২. এ সি শিলা 4128 তির সিন আমিন 

বিচার-চন্রোদয়। 
শি এ রী ছি কি সি লিড উর সত তি শস্টিপিস্টিতাসি জিত তা অপি সত স্টিকি সি লাসতশ তি সী ৬ 

শ্রদ্ধা নির্মমতা! বিরাগশ্ুচিতা নিঃসঙ্গত। পূর্ণতা 
ভক্তিপ্রেমরস প্রসাদপরমানন্দাদয়ো যে গুণাঃ। 

বন্ত্রালঙ্করণানি তন্ত্র বিধিন! দেয়ানি বিশ্বস্তরে 

সোহহং ভাব মনোহরেণ বিধিনা যদ্যদ্ যথা! রোচতে ॥ ৫ ॥ 

অদ্বৈত প্রতিপত্তিরাত্মবিষয়! স্বানন্দরস্তান্বিতা 

গাত্রালেপন চারুচন্দনমিদং দেবস্য দেয়ং প্রিয়ম্ । 

শান্তিক্ষান্তি সুশীলতা সরলতা নির্মমৎসরত্বাদয়ঃ 

শান্ত্রার্থা যদি ন ক্ষতাশ্চ বিহুষঃ শুদ্ধান্তএবাক্ষতাঃ ॥ ৬ ॥ 

সংফুলৈনিজভাব শুদ্ধ কুম্থমৈঃ সঘ্বাসনৈঃ স্ুন্দরৈঃ 

সংপুজ্যোহি মহেশ্বরঃ স্ুমনসাং স ধন্যতা বণিতা। 

কর্মজ্ঞানময়ে। যদিন্ড্িয়গণঃ ক্ষিপ্ডো। বিরাগানলে 

দেবস্তান্ত দশাঙগদাহস্থরভিধূপিঃ সদ! বল্লভঃ ॥ ৭ ॥ 
স্পিন তি তনিশ ০ পপ পপ অন পি শত শি 

গুরু ও বেদান্ত বাক্যে শ্রদ্ধা, মমতা! ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা, অসঙ্গ- 

ভাব, আমি পুর্ণ এই ভাব, ভক্তি, প্রেম, প্রসন্নতা, পরমানন্দাদি হৃদয়ের 

ষে সমস্ত সাত্বিক রস তাহাই এই পুজার স্রজ্ালহ্কাল্ | বিশ্বস্তর 
পরম ব্রহ্ম “আমিই সেই” ভাবন্ধপ মনোহর বিধি দ্বার এই সমস্ত বস্ত্রালঙ্কার 

যথারুচি তাহাকে প্রদান করিবে। 

এই পুজার দেবতার গাক্রলেপন্নজ্রপ্প জ্রুচ্গাক্লজ্দুল্দন্ন 

হইতেছে নিজ আনন্দ অনুভ্ূতি-বিশিষ্ট আত্মবিষয়ক অদ্বৈত জ্ঞান। এই 

চন্মনই দেবতার প্রিয় । বিদ্বান সাধকের শান্তি, ক্ষমা, শীলতা, সরলতা, 

গর্বশূন্ততাদি শান্ত্রসন্মত সদগুণ সকল ষদি অন্ষুপ্র থাকে তবে তাগাপ্নাই এই 

পূজায় অন্ক্ষত্ত বা আতপ-তগ্ুল। ৃ 

প্রশ্ফুটিত নিজভাব রূপ সুন্বর সুবাসিত পবিত্র কুনুম দ্বারা মহেঙ্বরের 



নি 

বিচার-চন্দ্রোদয় | ১৮৭ 

যস্থিকজ্বলিতে ন তিষ্ঠতি তমে৷ বাহ্ং ন চাভ্যত্তরং 

সোহয়ং জ্ঞানময়ঃ প্তকাশপরমে৷ দীপঃ সমুজ্জাল্যতাম্। 

যদ্তক্ষ্যং প্রিয়মন্ত যস্ত পরম! তৃত্ডির্ভবেদ্ভক্ষণে 

দ্বৈতং তত্ব, নিবেদয়েন্নিয়মিতং নৈবেগ্যমত্যুত্তমস্ ॥ ৮ ॥ 

পশ্চাদাচমনীয়মত্র বিহিতং সন্ভোবিশুদ্ধিপ্রদং 

সন্তোষামৃতমেব পৃজনবিধৌ পানীয় মানীয়তাম্। 

যন্সৈত্যাদি চতুষ্টয্ং মুনিমতে পাতঞ্জলে বর্ণিতং 
তান্বলং বদনপ্রসাদজনকং দেবাগ্রতঃ স্থাপ্যতাম্ ॥ »৯| 

নিফামোতমধন্মসন্ত্রমভূতাঁং জন্মাবলুনং ফলং 

ভক্তিঃ সা পরমেশ্বরস্ত পদয়োরাবেদনীয়া ময়! ৷ 
.- শেপ শশা পালপীপপপ্প পা পা পপ জ ৮ 

পূজা করিবে । ইহাই মনস্থিদিগের ভাব-কুনুমের সার্থকতা । যদি কর্মেন্দিয় 

ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে বৈরাগ্য অনলে নিক্ষেপ করা যায় তবে তাহাই এই 

দেবতার নিত্যপ্রিয় দশেন্দ্িয-নিবর্তক সুগন্ধি পুপ্ত্রলপ | 
যাহ প্রজ্জবলিঙ হইলে বাহিরের ও ভিতরের তম আর থাকে না সেই 

জ্ঞানময় সুন্দর প্রকাশিত লীগ প্রজ্জালন করাই উচিত। যে তক্ষ্যন্্ব্য 

ইহার প্রিয়, যাহ! ভোজন করিলে দেবতার পরম তৃপ্ডিলাভ হয় সেই 

দ্বৈতরূপ অতি উৎকৃষ্ট নৈবেদ্যই নিয়ম পূর্বক নিবেদন করাই 
উচিত । 

এই পৃজাবিধিতে প্পুুনক্াচস্মলীম্ব ও পাঁলীস্্র আনয়ন 
করিতে হইবে নিজ সস্তোষরূপ অমৃত। আর পতঞ্জলি মুনি বর্ণিত মৈত্রী 
করুণা মুদিতা উপেক্ষা এই চারিটিকে মুখগুদ্ধিকর তাহ্য,তল করিয়া 
দেবতার আগ্রে স্থাপন করিতে হইবে। 

আমি পরমেশ্বরের গ্রীচরণে -ভক্তিফল নিবেদন করিতেছি । বাহার 

/ কলিন্স সকাপরশরউর্জ্জা শা শশা ক ৪ আপা সিলসিলা হিসি ৯ ৪৯ তা তে ছি সত পাস ভন রসি পি ৬ ৩৯ (ছি তা ক পিপিপি চি উর কি ক 



নি পির ২০ শিপ পাছত সপ পাস্সিতিস্টিপা লং তি পাত এ সী ছিল তিল পরি সি পা পপির লা সি পাকি পাস সতত 

১৮৮ বিচার- বন | 
এস্প স্টিল নত ৮ পাত পা 

সরবস্থং ম মম তৎ কিলেতি চ মা ক্ষত গুজাবিধেঃ 

পুর্ণত্বায় নিবেদিতে নিজমণিশ্চিন্তামণি দক্ষিণা ॥ ১০ ॥ 

যাবস্ত্েব তূবো রজাংস্তগণিত বক্ষাগ্ডকোটিম্পৃশঃ 

তাবস্তীরজসাং গণৈর্গণয়িতুং শক্যা গুণা যন্ত ন। 
বং তাদৃগুণবান্ তথাপি মুনিভির্ন্িগুণঃ স্তরসে 
তৎ কেন স্তমহে মহেশ ভবতো৷ রূপং বিদুরং ধিয়ঃ ॥ ১১ | 
শ্বেতং শ্তামমিতি প্রকাশয়তি চেদেকঃ স কিং শ্তামতাং 

শ্বেতত্বঞ্চ দধাতি তদ্দিতরে মুদ্ধেষু বুদ্ধেষু যঃ। 

দ্বৈতাদ্বৈত বিকল্প জাল কলহাতীতার শুদ্ধাত্মনে 
জাগ্রৎ স্বান্থভব প্রকাশমহসে দেবায় তশ্মৈ নমঃ ॥ ১২ ॥ 

উত্তম নিষ্কামধর্মন অনুষ্ঠান করেন এই ফল দ্বারা তাহাদের এই সংসারে 

আর পুনর্জন্ম হয় না। আমার আচরিত পুজাবিধি সম্পূর্ণ করিবার জন্য 
আমার সর্বস্তই যখন নিবেদন করিলাম তখন আমার একমাত্র অবশিষ্ট 

চিস্তামণিরূপ ধ্যানমণিই এই পূজার দেক্ষিী]। 
অগণিত বন্ধাণ্ড কোটি স্থিত মুত্তিকার যত রেণু আছে সেই রেণু 

সকলের মত ধাহার সীমাশৃন্ত গুণের গণনা করিতে কেহই সমর্থ নহে, 

হে প্রভো ! তুমি তাদৃশ গুণবান্ তথাপি মুনিগণ তোমাকে নিগডপ বলিয়া 

স্ব করেন। হে মহেশ্বর! তবে আমি কিরূপে তোমার সেই মন ও 

বুদ্ধির অস্পৃশ্ত রূপের স্তব করি? 

সেই একই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ধিনি তিনি যদি শ্তবর্ণকে ামবরণরূপে 

প্রকাশ করেন তবে তিনি কি শ্বেতবর্ণ ধারণ করেন, না শ্তামব্ণ ধারণ 

করেন? কিজ্ঞানী কি মূর্থ কেহই ধাথর রূপ নির্ণয়ে সমর্থ নহে, সেহ 
দ্বৈত ও অদ্বৈত সংশয় কলহের অতীব, সেই আপন অনুভবে সদ! জাগরিত 

জ্যোতিঃ স্বরূপ শুদ্ধাত্মা৷ দেবতাকে নমস্কার করি । 



বিচার-চক্্রোদয়। ১৮৯ 
০০5 ও পি আনি ছল কেসি বিসিক ছানি টে সিল ক কাস্ছিলা ভি সিসি ০ লা শত পাপন তাপ লিলির সি সরাসরি লা রি সপ ঈসা সপ সদ ৭০ 

প্রাপ্যাপি পদারবিদ্বপদবীমছৈতবিদ্যাবতাং 

এতাবন্ত মনেহসং ন গণিতং নিঃসন্ধি যৎ স্বাত্মনি। 

মুক্তানামথ মোহতঃ সমরসন্তবদ্ভা বপুর্ণাত্বনাং 
ভক্তানামপরাধ এষ পরমঃ ক্ষস্তবয এব প্রো ॥ ১৩1 

আত্মৈবায়মনস্তচিদ্ঘনরসে নিত্যং বিমুক্তঃ স্বয়ং 
কোবন্ধঃ কিমু বন্ধনং কথমসৌ বন্ধে বিুক্তঃ কথম্। 
সানন্দাশ্রু সগদ্গদং সপুলকং চিছোপ্ন পৃজাবিধৌ 
দেবস্তাত্ত মদীয় বিশ্মরময়ঃ সম্পূর্ণ পুষ্পাঞ্চলিঃ ॥ 

পা ৬০০ পালা পি পো জপ 

তি বিদ্যাবিং এবং তোমার ভাবে পরিপূর্ণ ভক্ত মুক্তজনের পদার- 
বিন্দরূপ পথ প্রাপ্ত হইম়্াও আমি এত দিন মোহান্ধ হইয়া যে আত্মানগ- 

সন্ধানে বিরত ছিলাম হে পপ্রভো।! ' এই জন্ত আমার অত্যন্ত অপরাধ তুমি 

ক্ষমা কর। 
এই ষে বিশ্ব দীড়াইয়া আছে তাহ! অনস্ত, চৈতন্তরসপূর্ণ নিত্য- 

মুক্ত স্বয়ং আত্মাই। এখানে বন্ধন কি ? বন্ধের কারণই বাকি? সদা 

আপনা আপনি ইনি বদ্ধই বাকিরূপে? মুক্তই বা কিরূপে? এই 
প্রকার চিন্তা করিয়া আমি আনন্দাশ্রজলে গদ্গদ্বাক্যে রোমাঞ্চিত 
কলেবরে এই আত্মজ্ঞানরূপ পৃজাবিধির পরিশেষে বিশ্রয়ময় পরিপূর্ণ 
পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। 

'বিথাত্রার পুজার অঙ্গগুলি সংক্ষেপে । 
(১) আবাহন--গুরুবাক্যজনিত আত্মচৈতন্ত অনুভব । 

(২) আসন-সর্ধবব্যাপী পুর্ণ চৈতন্তই আছেন এই নিশ্চয়তা । 

(৩) পাদোদক--ভুমি ভিন্ন আর কিছুই জানি না ইহা । 
(৪) অর্ধ্য--তোমাতেই আমার অচল! মতি থাকুক এই প্রার্ঘন।। 

পিপাসা পাপে তপতি ০ 



১৯৪ বিচার- জর [ 
শসা ই অতো ৭ রাস্তা তিতাস অসি তাসিটা তত লস ০ লা লিল ট্ লা সিন সবটা ৬৫ রা তা ভা নি 

র ৫) মধুপর্ক__শীতোষাদি সহিষুতা এ এবং ং একান্ত ভক্তি | 
(৬) ম্নান--বোধমুধাম্থৃধিতে পুনঃ পুন উন্মজ্জন নিমজ্জন । 

(৭) আচমন--চৈতন্ত ভির অন্ত যাহা! কিছু তাহ! ত্যাগ। 

(৮) বস্ত্রালঙ্কার-_শ্রন্ধা, বৈরাগা, ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি সাত্বিকভাব 

এবং ব্রহ্মকে সোইহং বলা। 

(৯) চন্দনাদি--অদ্বৈত-জ্ঞান। 

(১০) অক্ষত-_ শান্তি, ক্ষমা, অন্তঃশীতলত! | 

(১১) পুষ্প-_ভক্তিভাব। 

(১২) ধৃপ--কর্মেন্দ্রির ও জ্ঞানেন্দ্রি়কে বৈরাগ্য অনলে নিক্ষেপ 

করিলে যে সুগন্ধ উঠে! 
(১৩) দীপ--বাহা ও আন্তরিক তমোনাশ করিয়া যে জানময় 

আলোক জলে। 

(১৪) নৈবেগ্ত--ছ্ৈত সমূহই 1 

(১৫) পুনরাচমনীন্ন ও পানীয়-_-আত্মসন্তোষ | 

(১৬) তান্ুল-মৈত্রী করুণ! মুদিতা ও উপেক্ষা! | 

(১৭) সর্ধার্পণ-নিষ্কাম ধর্মভনিত ভক্তি । 

(১৮) দক্ষিণা-__ধ্যানরূপ চিস্তামণি। 

(১৯) স্তব--অনন্তগুণ থাকিন্নাও নিগড'প; অনম্ত রূপ থাকিয়াও 

অরূপ ইতাদি | 



ষষ্ঠ উল্লাস । 

বচনাম্ুত । 

ইষ্টমন্নং ক্ষুধার্তন্ত কৃপণন্ত প্রিয়ং ধনং। 
তৃষিতস্ত জলং মিষ্টং চৈতন্তং মম বল্লভম্ ॥ ১ ॥ 
বিশাল দৃষ্টৌ রমতে ন ত্বন্তত্র পতির্মম । 
যেন দৃষ্টিবিশাল! স্যাৎ স মন্ত্র মম দীয়তাম্ ॥ ২1 
জানাতু বা ন জানাতু ব্রহ্ম জীবন্ত জীবনং | 

জানাতি চেৎ পরো! লাভো৷ ন জানাতি ভর়ং মহৎ ॥ ৩॥ 
আকাশমগলে শৃন্তে বথা নক্ষত্রমগুলং । 

চি ক্বষমগুলে শৃন্তে তথ! সংসারমগ্ডলম ॥ 

জাগ্রৎ স্বরূপ এবায়ং পশ্ত্রেৎ স্বপ্লময়ং জগৎ ॥ 
শপ ১ শী পিস পম সস 

ক্ষুধিতের কাছে অন্ন বড়ই ইষ্টবস্ত, ক্কপণের কাছে ধন বড়ই প্রিয়, 
তৃষিতের কাছে জল বড়ই মিষ্ট। সেইরূপ চৈতস্তই আমার বর্লভ। 
মামার পতি বিশাল নয়ন দেখিলেই প্রীত হন আর কিছুতেই তাহার গ্রীতি 
নাই। অতএব যাহাতে দৃষ্টিবিশাল হয় সেই মন্ত্র আমাকে প্রধান করুন। 

জান বা! না জান ব্রঙ্গই জীবের জীবন। জানিলে পরম লাভ, না 
জানিলে মহৎ সংসার ভয়। 

শূন্ত আকাশমগুলে যেমন নক্ষত্রমণ্ডল, সেইরূপ শৃন্তে জ্ঞানময় ব্রঙ্গ- 
মগুলে এই সংসারমণ্ডল ছুলিতেছে। 

বন্গজ্ঞানী জাগ্রৎ ম্বরূপেই এই জগৎকে ্বপ্রময় দেখেন। 
৮. | ও 



১৯২ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
সস শি সপ ৯ পাটি পতল সলাত ছিলে স্পা পাছি পা পাতি লাউ পিন ০০, 

মুমুক্ষা স্তস্তম্মত্রস্তে ন তে তীবা মুুক্ষুতা । 

তীব্রা যদি মুমুক্ষণ স্তান্ন বিলম্বো ভবেদিয়ান্ ॥ ৫ ॥ 
ন দেশকালৌ ন বয়োধুক্ধী নৈব বিদ্ধতা ! 
ষদৈব বাসনাত্যাগন্তব মুক্তিন্তদৈব হি ॥ ৬॥ 
যুক্ত্যিব বৃত্তিভিঃ পৃণং রিক্তীকুরু মনোধঘটং। 

ন কশ্চিদ্ভবিতা তাত বর্ণ! পুরণে শ্রমঃ ॥ ৭ ॥ 

ত্যজচিস্তাং মহাবুদ্ধে ভজ নিশ্চলতা৷ সথীং। 

ত্বয়ার্জিতামিমাং চিন্তাং বদ কোহন্যঃ পরিত্যজেত ॥ ৮ ॥ 
পা পাপী - পাস পপ ০৯ ৮ জা পাস শপ ওপাসপীসপপা তপ্ত ০ শপ 5 শপ ০ পপি পাশপাশি শ৮ 

মুক্তি ইচ্ছাটা মাত্র তুমি অবলম্বন করিয়াছ। তীব্র মুমুক্ষা তোমার 

নাই। তীব্র মুমুক্ষা যদি থাকে তবে আর এত বিলম্ব ঘটে না । 

মুক্তি বিষয়ে দেশ, কাল, বয়স, বিচার, পাগ্ডিত্য ইহার কিছুরই নিয়ম 

নাই | যখনই বাসন! ত্যাগ হইবে তৎক্ষণাৎ মুক্তি হইবে । [ দেহ অনুভব 

করা এমন কি মনের অনুভব করাও বাসনা ]। 

দর্শন, শ্রবণ, অনুমানাদি বিষয়বোধক বৃত্তি দ্বারা পূণ তোমার মনঘটকে 

যুক্তিবিচার দ্বারা খালি করিরা ফেল। কেন ন|। মনোরূপ ঘটটি ব্হ্ধ 

সমুদ্রেই ভাসিতেছে। বিষয়-বায়ু, ইহার ভিতরে ঢুঁকিয়াছে বলিয়৷ ইহা 

ডুবিতে পারিতেছে না। ক্ষণস্থায়ী বিষয়ে অনাস্থারূপ বৈরাগ্য বিচার 
দ্বারা ঘটের ভিতরের বাতাস বাহির করিয়া ফেল তব্ই. মীনোধট ব্রহ্ম- 

সমুদ্রে ডূবিয়৷ বাইবে। ত্রজ্ধ দ্বারা মনোঘটকে পুর্ণ করিতে কিছুমাত্র 

পরিশ্রম নাই। বৈরাগ্য পাকা হইলেই হয়। 

হে মহাবুদ্ধি! চিন্তা ত্যাগ কর, নিশ্চলতা। সর্থীকে” ভজনা কর। 

তুমি এই চিন্তাকে অর্জন করিয়াছ, বল অন্য কোন্ ব্যক্তি ইহাকে ত্যাগ 

করিবে? চিন্ত|! করিয়াছ তুমি ; ত্যাগও করিতে হইবে তোমাকেই । 



বিচার-ক্রোদয | ১৯৩ 
৯ নর্জী পাসপ প্পস কস্পপস শস এ্স পপ পিছ পি পরশ ভি শীত পিসি ০ 

চিন্তনীয়ং তা বসত চিন্তারোগন্ত ভেষজম্। 

অথবা তাত চিস্তাখ্যরোগমেব পরিত্যজ ॥ ৯॥ 

বদ্ধিত! ব্ধীতে চিন্তা ত্যক্ত নশ্ততি সত্বরম্। 

ঈদৃশেনাপি রোগেণ ছুরধিয়ো মরণং গতাঃ ॥ ১০ ॥ 
কর্কশাঃ কলহং কৃত্বা বন্ধ! নিত্যমমঙ্গলাঃ | 

ত্যজ্যতাং কামন৷ চণ্তী ভুজ্যতাং মুক্তিস্ন্দরী ॥ ১১ । 

অহংতা। মমতা ত্যাগঃ কর্তূং বদি ন শক্যতে। 

অহংত! মমত! ভাবঃ সর্বত্রৈব বিধীন্বতাম্ ॥ ১২ ॥ 
মধ্যাহৃভাস্করঃ লাক্ষাদীক্ষিতুং যদি ন ক্ষমঃ। 

পটব্যবহিতং পশ্তেজ্জলে ব' প্রতিবিষ্বিতম্ ॥ ১৩ ॥ 
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যদি চিন্তা করিতে হয় তবে চিন্তারোগের ষে বস্তটি ওষধ তাহাই চিন্তা 

কর। অথব! হে তাত ! চিন্তা নামক রোগটাকে একবারেই ত্যাগ কর। 

কোন চিস্তা আর করিও না। 

বাড়াইলেই চিন্তা বাড়ে; ত্যাগ করিলেই শীত নষ্ট হয়) তথাপি 

র্বদ্ধিগণ এই রোগেই মরে । 

নিত্য অমঙ্গল শ্বর্ূপিণী, রসকশ শুন্তা এই অনন্বন্ধ প্রলাপকারিনী, 

কেবল জন্ননা কল্পনারূপ কলহ করিয়! মূর্খগণকে বদ্ধ করে। তুমি কামনা- 

চণ্ডী এই কর্কশা। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়। মুক্কিনুন্দরীকে ভজনা কর। 
যদি অহংতা আর মমতাকে একবারে ত্যাগ করিতে না পার তবে 

অহংতা মমতাকে বাড়াইয়া সকল লোঁকেতে ও সকল বুস্ততে অহংতা ও 
মমতাকে মাখাইয়। ফেল। 

যদি মধাহকূ্য্যকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে সমর্থ ন! হও তবে বন্ত 



১৯৪ [বচার-চন্দ্রোদয় । 
হিপ সী? তানি ৬ * উল ভিসন আইল সলিল জাত» লজিক ভরা জা আস্ত আদি হি তি পি? শামি সিল আস শশা ও জপ ্াসিরনত ইঠিসিতীপ অিিল অত্সউআদিা ৪৭ ৯ দু 

এলি রি চল এত 

তথা চিন্াবরচ্ডাংশ নিরবিকলে , নচেৎ ক্ষমঃ। 
সর্বব্যাপিতয়া পশ্রেদস্তর্ামিতয়াথবা ॥ ১৪ ॥ 

বর্ণাশ্রম বয়ো৷ বেশাধারনাচার সুন্দরঃ | 

বিনা বিচার বৈরাগ্োঃ পঞ্চরেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥ 

তীক্ষে বিচার*বৈরাগ্যে চিত্তে বস্ত নিরস্তরে । 

স পঞ্ডিতঃ কিমেতন্ সাধনান্তর চিস্তনৈঃ ॥ ১৬ ॥ 

বর্ধতে মূলসেকেন মৃলশোষেণ শুধ্যতি । 

তল্মসাৎ ক্রিয়তে বহ্ছিজালয়েতি তরুস্থিতিঃ ॥ ১৭ ॥ 

বর্ধতে মনসঃ সেকৈর্মনঃশোষেণ শুধ্যতি । 

ভশ্মসাৎ ক্রিযতে বোধজ্ালয়েতি ভবস্থিতিঃ ॥ ১৮ ॥ 

বাবধান দিয় দেখ অথবা তাহার জলস্থিত প্রতিবন্ব দেখ । সেইরূপ যদি 

চিন্ময় ব্্ধনূর্য্যকে নির্বিকল্প ভাবে দেখিতে সক্ষম না হও তবে সর্বব্যাপি 

ভাবে অথব! অন্তর্যামি ভাবে দেখ। 

জাতি, আশ্রম, বয়স, বেশ, অধায়ন, আচার--এই সকলে সুন্দর হই- 

লেও যদি বিচার ও বৈরাগ্য তোমার না থাকে তবে ভুমি পণ্ড, ইহাতে 

কোন সংশয় নাই। 

ধাহার চিত্তে নিরস্তর তীক্ষ বিচার ও তীব্র বৈরাগ্য বিরাক্গমান তিনিই 

পণ্ডিত। তাহার আর অন্য সাধন চিন্তার আবশ্তক কি? 
বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে বৃক্ষবদ্ধিত হয় ) মূল-ুক্ষ করিলে বৃক্ষ 

গু হয়। গুবৃক্ষ পরে অগ্রিশিখার ভশ্মসাৎ হয়। ইহাই বৃক্ষের অবস্থা। 

সেইরূপ সংসারটা যাহা তাহা, মনের উপর বিষয় জল সক. করিলে বর্ধিত 
হয়, কিন্তু বিচার বৈরাগ্য বার! সংসার শোষণ _করিলে মন ও স্তষ্ক হয়। 

অনস্তর জানান শিখায় ৮০৮১১৮৪ দ্ধ হইয়! যায়। ইহাই সংসারের 

অবস্থা | 



বিচার-চন্রোদয় । | ১৯৫ রে 
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২ 

জীবন্মুক্ত। 
আত্মানমজ্ঞং সন্কক্নয বিমুচ্যাস্বানমাত্বনা | 

আত্মনাত্মনি সন্তুষ্ট আত্মারামঃ স্বয়ংহরিঃ ॥ ১ ॥ 

স্বরূপমেব কৈবল্যং সংসারঃ শুদ্ধ মূর্খতা । 

অতিচিত্তা গতিঃ পুত্র জীবন্মুক্তস্ত যা স্থিতিঃ ॥ ২ ॥ 

জীবন্ুক্তি সুথপ্রাপ্তিহেতবে জন্মধারিতং | 

আত্মন। নিত্যমুক্কেন ন তু সংসার কাম্যয়! ॥ ৩॥ 

যদি ন স্গাদবিস্তাখ্যমিদং কপটনাটকং। 

কথং লভেত বিশ্বাত্বা জীবন্ুক্তি মহোৎসবম্ ॥ ৪ ॥ 

অদ্বৈতং ন সদেহেহস্তি বিদেহে দ্বৈতমস্তি ন। 

জীবন্ক্তস্ত নানাত্বমন্ত দ্বৈত মহোৎসবঃ ॥ ৫ ॥ 
৮ 

পপ ০০ পপ প্র 

আত্মারাম হুরি স্বয়ং আপনাকে অজ্ঞরূপে কল্পন! করিয়া এই কল্পিত 

মাপনাকে, আপনি মুক্ত করেন এবং আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়েন। 

হে পুত্র! আপনি আপনি ভাবে থাকাই কৈবল্য আর সংসারটা 

খালি মূর্খতা । চিত্তকে অতিক্রম করাই জীবন্মুক্তি। 

নিত্যমুক্ত আত্মা জীবনুক্তি সুখটা পাইবার জন্ত ( কপটভাবে ) 
ঈন্মধারণ করেন, সংসারস্খ কামনায় নহে। 

অবিস্তাখ্য এই কপট সংসার নাটক যদি না! থাকিত তবে বিশ্বাত্বা এই 

দীবমুক্তি মহোৎসব কিরূপে লাঁত করিতেন? | 
আত্মা ষদি সদেহ হন তবে অছৈত নাই, ষদ্দি বিদেহ হয়েন তবে 

দত নাই। জীবন্মুক্ত অবস্থায় সন্দেহ থাকিয়াও নানারূপে বিহার করাই 
ইহার দ্বৈত মহোৎদব। 



১৯৩ রি 58 | 

সদেহত্ত বিদেহত্ং যদি ন স্তাতদা ব বদ। 

জনকস্য সদেহস্ কথং প্রোক্তা বিদেহতা ॥ ৬ ॥ 

তন্মাদীশ্বর লীলেয়ং কচিদীশ্বররূপিণী । 

জীবনুক্তিম্মহামুকেঃ সম্প্রদায় প্রবর্তিনী ॥ ৭ ॥ 

বস্যাং খেলস্তি মুনয়ো! নারদাস্ভ! নিরস্তরং | 

 জ্ঞানিভির্যান্ুভূতৈব সা জীবনুক্তিরক্ষত! ॥ ৮ ॥ 

চিত্ববিক্ষেপকর্তীরং বিহারম্ত বিহায় ষে। 

স্থিতা নির্বাণনিষ্ঠায়াং ত এব সনকাদয়ঃ ॥ ৯ ॥ 

অন্তর্বোধময়৷ লোকে ব্যবহারপরা ইব। ' 

গৃহমেবাস্থিতা যে তু ত এব জনকাদয়ঃ ॥ ১০ ॥ 

সদেহের বিদেহ বদি না থাকে তবে জনকের সদেহত্বকে বিদেহত! 

কিরূপে বল! হইল ? 

অতএব ঈশ্বররূপী মহাত্মাগণের এই জীবন্মুক্তি ঈশ্বরেরই লীলা । ইহা 
দ্বারা মহামুক্তির সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়াছে । 

যে আনন্দ সাগর স্বরূপ পরম পুরুষে নারদাি মুনিগণ নিরস্তর খেলা 

করিতেছেন এবং জ্ঞানিগণ যাহা অনুভব করিতে সমর্থ--তাহাই পরিপূর্ণ 

জীবনুক্তি। 

সনকাদি জীবনুক্ত চিত্তবিক্ষেপজনক ভোগ বিহার ত্যাগ করিয়া 

নির্বাণ নিষ্ঠায় অবস্থান করিতেছেন । 

জনকাদি জীবনুক্ত অন্তরে ভ্ঞানবান হইগাও বাহিরে অন্ঞজনের স্তা 
সংসার করেন এবং গৃহেই থাকেন। 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ১৯৭ 
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গৃহং বাস্ত বনং বাস্ত যেষাং নিষ্ঠা ন বর্ততে 

সনকাদিযু নৈবৈতে ন চ তে জনকাদয়ঃ ॥ ১১ ॥ 

৬ 

শিষ্যের প্রতি গুরু । 

যশোদা গীত মধুরৈ মুরছুবেদান্ত ভাষিতৈঃ | 
লালিতঃ প্রাপিতে৷ নিদ্রাং মুকুন্দ ইব মোপধসে ॥ ১॥ 

নবনীত রসগ্রাসৈশ্চমৎকার স্বসম্থিদীং । 
অন্তরাপ্যায়িতো বালমুকুন্দ ইব খেলসি ॥ ২॥ 

স্বাত্মনি প্রলয়ং নীত্বা দৃম্তমেকাকিতাং গতঃ। 
কিং নৃত্যসি নিজানন্দৈ মহাদেব ইবাত্মনি ॥ ৩॥ 
সায়ংকালে সমাধ্যাখ্যে কলিগ্ধাং সর্ববাঙ্গসুন্দরীং | 

নিজশক্তিমুমাং পশ্তুন্ মহেশ ইব নৃত্যসি ॥ ৪ ॥ 

গৃহ ৰা বন কোন কিছুতেই নিষ্ঠা নাই এইক্ধপ জীবনুক্ত যাহারা 
তাহারা সনকাদি বা জনকাদি কাহার মত নহেন। 

যশোদার মধুর গীত শ্রবণে আনন্দে অবশ হইয়! মুকুন্দ যেমন নিদ্রা- 

প্রাপ্ত হইতেন তুমিও কি সেইক্প মৃদুমধুর বেদাস্ত বাক্য শ্রবণে চিনানজ্দে 

মগ্ন হইয়! চিত্তবিশ্রান্তি লাভ করিতেছ ? 

আপনার জ্ঞানশক্তির চমৎকার আনন্দমন্ঘ নবনীত রস আস্বাদনপূর্বক 

অন্তরে আপ্যায়িত হইয়া তুমি কি শিশু মুকুন্দের স্তায় ক্রীড়া করিতেছ? 

এই দৃশ্ঠজগৎ আত্মাতে লীন করিয়। একাকী হইয়। তুমি কি মহাদেবের 

নত নিজানন্ধে আপনাতে আপনি নৃত্য করিতেছ? 

সমাধি নামক সন্ধ্যাকালে স্নেহমরী সর্বাঙগসুন্দরী নিজ শক্তিশ্বরূপিনী 
উমাকে দেখিয়! মচেশের মত তুমিও কি নৃত্য করিতেছ? 



১৯৮ বিচার-চন্দোদয় । 
৯৬৬০ ্রপ্জ সপন (উপ ্ াসি 

দৃশ্তং নিগীয় গরলং পাচয়িত্বা তদাত্মনি। 

মৃত্যুপ্রয় পদপ্রাপ্তঃ কি হয্যসি হরো৷ যথা ॥ ৫॥ 

দৃ্থাং সন্মুখতাং নীত্বা মুকুরে, দৃশ্থমীক্ষিতং ! 

মনঃ সন্মুখতাং নীতা তথাঙ্গ নভ ঈঙ্ষিতম্ ॥ ৬॥ 

বহিরন্তর্থরিং পশ্ঠন্ মায়া পশ্তন্ জগন্ময়ীং। 

বিস্য়ং পরমং যাসি মার্কগডেয় ইবাত্মনি ॥ ৭॥ 

শিষ্যের চিত্তবিশ্রান্তি । 

অহো! নিরঞ্জনঃ শাস্তে। বোধোহহং প্রকৃতেঃ পরঃ। 

এতাবস্তমহং কালং মোহেনৈব বিড়ম্বিতঃ ॥ ১॥ 

ষথ৷ প্রকাশয়াম্যেকে। দেহমেনং তথা জগৎ । 

অতে। মম জগৎ সর্বমথবা চন নিধি ॥২॥ 
পাপী ১ সস শশা শট পিস্পীপপপাসপপা শা পাপপস্পাস্া ৭ পাপ খানা 

দর্শন রূপ রূপ গরল পান করিয়া! এবং তাহা আত্মাতে পাক করিয় 

মৃত্যুঞ্জয় পদপ্রাপ্ত হইয়া কি হরের মত হর্ষপ্রাণ্ত হইতেছ ? 

মুকুরের সম্মুখে লইয়া গিয়া যেমন মুখাদি দৃশ্ত দেখ সেইরূপ চিত 

মুকুরের সম্মুখে লইয়া গিয়া কি আত্মাকাশকে দেখিয়াছ ? 

অন্তরে বাহিরে হরিকে দেখিয়া আর জগত্ময় মায়া দেখিয়! কি 

মার্কগেয়ের মত আপন! আপনি পরম বিশ্নয় প্রাপ্ত হইতেছ.ট 

আশ্চর্য্য ! আমি সর্বোপাধিবিনির্ক্ত নির্মল, সর্ধবিকার-রহিত, শাস্ত, 

বৌধস্বরূপ, মায়ান্ধকার স্পর্শশূন্ত । গুরূপদেশের পরেশ কতকাল আমি 

দেহ ও আত্মার সম্বন্ধে অবিচার-জনিত মোহে বিড়দ্বিত হইয়াছিলাম । 

একমাত্র আমিই যেমন এই দেহকে প্রকাশ করিতেছি সেইরূপ এহ 

জগৎকেও প্রকাশ করিতেছি আমিই। অতএব বর্বদেহ প্রমুখ এই দমন 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ১৯৯ 

স শরীরমহো! বিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুন! । 
কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে ॥৩॥ 

যথা ন তোয়তে ভিন্নান্তরঙ্গাঃ ফেনবুদ্বুদাঃ | 

আত্মনো ন তথ ভিন্নং বিশ্বমাত্মবিনির্গতম্ ॥ ৪ ॥ 

তন্তমাত্রো ভবেদেব পটো বন্ধদ্বিচারিতঃ। 

আন্মতন্মাত্র মেবেদং তদ্বঘিশ্বং বিচারিতম্ ॥ ৫ ॥ 

ষখৈবেক্ষুরসে কৃম্প্তা তেন ব্যাপ্তেব শর্কর1 | 

তথা বিশ্বং মস্গি কৃ৯»গুং ময়! ব্যাপ্তং নিরন্তরম্ ॥ ৬৪ 

১ ৯৮৮০ ১ ০০০৮০ ৮১০5০ ০০৮৮ ীশপাীিপ শি পতি ৮পিপত পাশা কিল সত পপি পিল) চা পাপা এ সপ রত 
মি এ আপদ উপ পা শা শদীগ তাত ১০৮৮৭ ০ 

জগৎ আমাতেই অধান্ত অথবা আমাতে কিছুই অধ্যস্ত হয় নাই। [খন 

্রমময় জগতে আমিটি মাখাইয়া দি তখন জগৎ আমার হয় আবার যখন 
জগৎ হইতে আমিটি তুলিয়। লইয়া নিজশ্বরূপে আপনি আপনি ভাবে 
থাকি তখন জগৎ বলিয়া কোন কিছুই পাকে না! )। 

অহো ! লিঙ্গশরীর ও কারণ শরীর সহিত বিশ্বকে অধুনা পরিত্যাগ 
করিয়া শাস্ত্র ও আচার্য্য উপদেশ চাতুর্য্যে পরমাত্মাকে অবলোকন 

করিতেছি । পরমাজ্মা বিলোকনের আর অন্ত উপায় নাই। 
তরঙ্গ-ফেন বুদ্বুদ যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে আত্মা হইতেও 

বিনির্গত আত্মারূপ উপাদান বিশিষ্ট এই বিশ্বও আত্ম! হইতে ভিন্ন নহে। 

সলঘৃষ্টিতে অন্তরূপ প্রতীয়মান হইলেও বিচার করিয়! দেখিলে পটকে 

যেমন সুত্রমাত্র বলিয়্াই জান! যায় সেইরূপ বিচার দ্বারা দেখিলে এই 
বিশ্বকে আত্মসত্তামাত্রাত্মক বলিয়া বোধ হয়। [আত্মাকেই জগতরূপে 
বিবন্তিত দেখা যাইতেছে ]। 

যেমন ইক্ষুরসে অধ্যস্ত শর্করা সেই মধুর রস দ্বারা, ব্যাপ্ত সেইরূপ 



২০০ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
পাপী সিসি সিডি 1 শিপন দিসি ৮০০ ৫৯, ৮৮ ৮৯৯ লি জান পাস এ 

_ আত্মাজ্ঞানাজগন্ভাতি আত্বস্তানার ভামতে। | 

রজ্জজ্ঞানাদহির্ভীতি তজজ্ঞানাভাসতে ন হি ॥ ৭ ॥ 

প্রকাশে মে নিজং 'ব্ূপং নাতিরিক্রোহন্ম্যহং ততঃ । 

যদ প্রকাশতে বিশ্বং তদাহং ভাস এব হি ॥৮॥ 

অহে। বিকল্লিতং বিশ্বং অজ্ঞানান্ময়ি ভাসতে । 

রৌপ্যং গুক্তৌ ফণীরজ্জৌ বারি হৃর্য্যকরে থা ॥ ৯॥ 
মত্তো বিনির্গতং বিশ্বং মযোব লয়মেষ্যতি | 

মুদি কুস্তো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা! ॥ ১০ ॥ 

পিল পিসি এ সিল ৬ এ পিউ বাসি এ পিপি উপিছি লিট ছি ও তন ভান 

সর এ ৫০ ০০৩৮ তল ০ ৮ পিতা পাপা শতত শসা" পি সি পাপা 

নিত্যানন্দ স্বরূপ আমাতে অধ্য্ত বিশ্ব নিত্যানন্দ দ্বার! ব্যাহ্যাত্যন্তরে 

ব্যাপ্ত । অতএব অস্তিভাতি প্রিয়রূপে আমিই সর্বত্র অবস্থিত । 

আত্মাকে না জানা! হইতেই জগৎ প্রকাশিত হম আর আত্মাকে 

জানিলে বিখব আর ভাসে না। রজ্জুকে না জান! থাকিলে যেমন সর্প ভাসে 

আর তাহা জানিলে আর তাহা ভাসে না:সেইরূপ। 

প্রকাশই হইতেছে আমার নিজরূপ আমি তাহা হইতে অতিরিক্ত 

নই। এই বিশ্ব যেরূপ ভাবে প্রকাশিত হয় আমিও সেইরূপে ভাদি। 

ঘটাকাশই যেমন মহাকাশ সেইরূপ আত্মটৈতন্টকে ধিনি জানেন 
তিনিই জানেন যে ইহাই পূর্ণ চৈতন্য । অহো ! এই কল্পনাজাত বিশ 

অজ্ঞান হইতে আমাতেই ভাসিতেছে, শুক্তিতে যেমন রৌপ্য ভাসে, সর্প 
যেরূপ রজ্ছু ভাসে, সুর্য্যকিরণে যেমন মুগতৃষ্চিকা ভাসে সেইরূপ। 

বিশ্ব আম! হইতে নির্গত হইয়া আমাতেই ল্প্রাপ্ত হয় ; মৃত্তিকা 

কুম্ত) জলে তরঙ্গ, স্থবণে অলঙ্কার যেরূপ সেইর্প! 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ২০১ 
১ শালার শি ৯ পট পি পাস সপ পপ পল, পিক ও, 5 সপ পাস পাস সস্তা লী 

অহে ! অহং নমো মহাং বিনাশ যস্ত নাস্তি মে। 

্রহ্াদিস্তস্বপর্য্যস্ত জগক্লাশেইপি তিষ্ঠতঃ ॥ ১১ ॥ 

অহো ! অহং নমে। মহামেকোহহং দেহবানপি । 

কবচিন্ন গন্ত! নাগস্তা ব্যাপা বিশ্বমবস্থিতঃ ॥ ১২ ॥ 

অহো । অহং নমো! মহাং দক্ষো! নাস্তীতি মৎসমঃ | 

অসংস্পৃশ্ত শরীরেণ যেন বিশ্বং চিরং ধৃতম্॥ ১৬ ॥ 

অহো ! অহং নমো মহাং যস্ত নান্তীহ কিঞ্চন। 

অথবা যস্ত মে সর্বং যদ্ধাউমনসগোচরম্ ॥ ১৪ ॥ 

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং নাস্তি বাস্তবম্। 

অজ্ঞানাস্ভাতি যত্রেদং সোহ্হমস্মি নিরঞ্জন ॥১৫ ॥ 

০৯, শণ সপশি সিসি সস এসসি অ 

০৮ শপ পাপ পপ পপর 

অহে৷ ! আমি আমাকেই নমন্কার করি। আমার বিনাশ নাই । ব্রক্ষা 
৯ইতে স্তম্ব পর্য্যস্ত জগৎ বিনষ্ট হইল! গেলেও আমিই থাকি। 

অহেো!! আমি আমাকেই নমস্কার করি। দেহবান্ হইয়াও আমি 
এক। কোথাও আমি যাই না, কোথাও ন৷ যাওয়াও আমার নাই। 

সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আমিই আছি। 

অভেো! আমি আমাকেই নমস্কার করি। আমার মত কা্যকুশলও 

কেহ নাই। শরীরকে স্পর্শ না করিয়াও আমি চিরদিন বিশ্বকে ধারণ 

করিয়া আছি । 

অহে!! আমি আমাকেই নমস্কার করি । আমার কিছুই নাই। অথবা 
বাক্য ও মনের গোচর যাহ! কিছু সমস্তই আমার । 

জ্ঞান ভ্ঞেয় জ্ঞাত! এই তিন বাস্তবিকই নাই। অজ্ঞানে এই সব যাহা 

তাসিতেছে আমিই সেই সর্ধোপাধি বিনির্শক্ত জ্রানম্বরূপ আত্মা । 



২০২ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
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ৈতসূলমহো ছা ছ্খং নান্তত্তন্তাস্তি ভেষজম্ । 
দৃশ্তমেতন্মুযা সর্বং একোইহং চিদ্রসোংমলঃ ॥ ১৬ ॥ 

বোধমাত্রোহমজ্ঞানাহ্পাধিঃ কল্পিতো ময়! | 

এবং বিমূশতে। নিত্যং নির্কিকল্পে স্থিতি্মম ॥ ১৭ ॥ 

অহো৷ ! ময়িস্থিতং বিশ্বং বস্তুতে! ন মরি স্থিতম্। 

ন মে বন্ধোহস্তি মোক্ষো! ব! ভ্রান্তিঃ শান্তে৷ নিরাশ্রয়ঃ * ॥ ১৮॥ 

সশরীরমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চিতম্। 
শুদ্ধচিন্মাত্র আত্মা চ তৎকথংঞ* কর্নাধুনা ॥ ১৯ ॥ 

সর ৬২ চা চপ 

অহো!! ছুই ছুই দেখার যে ছুঃথ ইহার কোন বধ নাই। একমানত 

ওঁষধধ হইতেছে এই সমস্ত দৃশ্তই মিথ্যা ইহার অনুভব । একমাত্র চৈতন্ত 

স্বরূপ আমিই জ্ঞানস্বরূপ রসম্বরূপ এবং নিম্মল। 

বোধরূপ আমি, আমিই অজ্ঞান দ্বারা উপাধি ব্যাধির কল্পনা করি। 

এই নিত্যবিচারপরায়ণ আমি কিন্তু নিত্যই দ্বৈতশূন্তত্বরূপ চৈতন্থে স্থিতি- 
লাভ করি নিত্যং বিমুশতো নিত্যং বিচারয়তো! | 

আশ্চর্য্য ! বিশ্ব, মায়াতে স্থিত হইয়্াও আমাতে কিন্তু বাস্তবিক 

স্থিত নহে কারণ যতক্ষণ ভ্রম-জ্ঞান ততক্ষণই বিশ্বদর্শন কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ 

আত্মাতে অজ্ঞান কোথায়, ষে তাহাতে বিশ্ব ভাসিবে? তবেই ত হইল 

আমাতে বিশ্ব স্থিত নহে। আমার বদ্ধ, মোক্ষ বা ভ্রান্তি নাই+ আমি শাস্ত 

আমি সকলের আধার আমার আধার কিছুই নাই।  . 
এই শরীর-সমন্িত জগৎ কিছুই নাই ইহা নিশ্চয় । চৈতন্য যিনি 

তিনি শুদ্ধ জ্ঞান মাত্র । তাহাতে আবার কল্পন! কোথায় ?: - 

* শান্তা নিরাশ্রয়। ইতি বা পাঠঃ। 

* তৎকম্মিন্ ইতি বা পাঠ১৭ 
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শরীরং বরগনরকৌ বন্ধ মোক্ষো : ভয়ং ং তথা | 
কল্পনামাত্র মেবৈতৎ কিং মে কাধ্যং চিদাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥ 

অহো ! জন সমূহেইপি ন দ্ৈতং পশ্ততো৷ মম। 
অরণ্যমিব সংবৃত্তং ক রতিং করবাণ্যহম্ ॥ ২১ ॥ 

নাহং দেহে! ন মে দেহে জীবোনাহমহং হি চিৎ। 

অয়মেব হি মে বন্ধ আসীৎ যজ্জীবিতে স্পৃহা ॥ ২২। 

অহো! ! ভূবনকল্লোলৈবিচিত্রৈর্পাক্ সমুখিতম্। 

মধ্যনস্তমহান্তোধৌ চিত্তবাতে সমুদ্ভতে ॥ ২৩॥ 

মধ্যনস্তম হান্তোধৌ চিত্তবাতে প্রশাম্যতি | 

অভাগ্যা জীব বণিজো৷ জগৎংপোতে বিনশ্বরঃ ॥ ২ 

মধ্যনস্তমহাস্তোধাবাশ্র্যাং জীববীচয়ঃ। 

উদ্যস্তিসস্তি থেলস্তি গ্রাবিশস্তি স্বভাবতঃ॥ ২৫ ॥ 

শরীর, স্বর্গ, নরক, বন্ধন, মুক্তি এবং ভয় এ সকলই কল্পন! মাত্র । 

মামি জ্ঞানন্বর্ূপ আত্ম! - &ঁ সব কল্পনাতে আমার কি কাজ ? 

অহে!! এই লোকসমুহেও আমি দ্বৈত দেখিতেছি না । অধ্বৈতই 
দেখিতেছি। সমস্তই অরণ্যের মত সঞ্জাত বোধ হইতেছে । এই মিথ্যাতে 

অনুরক্ত হইবার কি আছে? আমি দেহ নই আমার দেহও নয়, আমি 

ডীবও নই আমি নিশ্চয়ই জ্ঞানময় চৈতন্ত । বীচিয়া থাকিতে যে আমার 
স্গৃহ! ছিল তাহাই আত্মার বন্ধন । অহো! অনস্ত মহাসমুদ্রন্ব্রপ আমি 
আমাতে চিত্তবায়ু সমুৎপন্ন হইয়াকতই অড্ভূৎ ভুবনরূপ কল্লোল প্রবল ভাবে 

উঠাইতেছে। স্ত্াক্-অত্যর্থ। অনস্থ মহাসমুন্রস্বূপ আমি আমাতে 
সন্কল্প-বিকল্পরূপ মনোমার়ভ প্রশমিত হইলে জীবাতআ্বা নামক বণিক দেখে 

যে প্রারন্ধ ক্ষয় হইয়াছে এবং শরীরাদি নৌকাসমূহ সর্বদা! বিনাশনীল। 



২০৪ বিচার-চন্দ্বোদয় । 
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ধু 

ভক্তি-জ্ঞান-মুক্তি । 

পরমাত্মনি বিশ্বেশে ভক্তিশ্চেৎ প্রেমলক্ষণা | 

সর্বমেব তদ। শীস্রং কর্তব্যং নাবশিষ্যতে ॥ ১ ॥ 

উক্তমেকান্তভক্ৈর্যৎ একান্তেন চ মাং প্রতি । 

যথা ভক্তিপরীণামে৷ জ্ঞানং তদবধারয় ॥ ২॥ 

কিঞ্চ লক্ষণভেদে৷ হি বস্তভেদন্ত কারণং । 

ন ভক্ত জ্ঞানিনোর্দৃ'ষ্টী শাস্ত্রে লক্ষণ ভিন্নতা ॥ ৩ ॥ 

বিরাগশ্চ বিচারশ্চ শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ | 
দেবে চ পরমাপ্রীতি স্তদেকং লক্ষণং ছয়োঃ ॥ ৪ ॥ 

ডট ৭ ০৯ পপ ৯৮৪4১৫1৮১0০ প্র স্পা ০ 

অনন্ত মহাসমুদ্রন্ব কূপ আমি! এই সমুদ্রে আশ্্য্য ভাবে জীবলহরী 

সকল আপন! আপনি উঠিতেছে বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে খেলা করিতেছে 
আবার সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । 

পরমাত্মা বিশ্বেখ্বরে যদি প্রেমভক্কতি জন্মে তবে শীগ্রই সব হয় আর 

কোন কর্তব্য বাকী থাকে না। আমাকে একান্ত ভক্তগণ যাহা! বলিয়া- 

ছেন-_-যেরূপে জ্ঞানই ভক্তির পরিণাম তাহ। ধারণা কর। লক্ষণ ভেদেই 

বস্ত ভেদ হয়। কিন্তু শাস্ত্রে ভক্ত ও জ্ঞানীর লক্ষণে কিছুই ভেদ পাওয়া 
যায় না। 

বৈরাগ্য, বিচার, শৌচ, ইন্রিয়নিগ্রহ, দেবতাতে একান্ত গ্রীতি 
জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েরই এই এক লক্ষণ। গীতায় ভক্তিযোগ 

| অধ্যায়ে আটটি শ্লোকে যে তক্তের লক্ষণ বলা হইয়াছে আমি জ্ঞানীতেও 
তাহা দেখিয়াছি । 



বিচার-চন্ত্রোদয় । ২০৫ 
টিটো পা লা টস ত এ এ শসা ডি 

অধ্যায়ে ভক্তিযোগাথ্যে গীতায়াং ভক্তি লক্ষণ্ং। 

যহুক্তমঞ্টভিঃ শ্লোকৈর্ৃষ্টিং জ্ঞানিনি তনয় ॥ ৫ ॥ 
তবাম্মীতি ভজন্ত্যেকে ত্বমেবাশ্মীতি চাপরে। 

ইতি কিঞ্চিছিশেষেপি পরিপামঃ সমদ্বয়োঃ ॥ ৬ ॥ 

অন্তর্বহির্ষদা দেবং দেবভক্তঃ প্রপশ্ঠাতি । 

দাঁসোহস্মীতি তদ নৈতদাকারং প্রতিপপ্ততে ॥ ৭ ॥ 

দৃষ্টমেকাস্ত তক্তেধু নারদ-প্রমুখেষু তং। 
কিঞ্িছিশেষং বক্ষ্যামি একাগ্রমনসা শুরু ॥ ৮ ॥ 

যদ্দীশ্বররসে! ভক্তত্তদীশ্বররসো বুধঃ। 
অভাবৈকরসন্তৈতৌ রস কাতরতাং গতৌ ॥ ৯॥ 
শুদ্ধ বোধরসাদন্তে রস! নীরসতাং গতাঃ। 

তয়ারসাধিকতয়! নতু ভক্তিঃ কদাচনঃ ॥ ১০ ॥ 

শিস বা তত তি ০. পিসি তি 

পা পাপা পা শা শপ আপ পাপ পাপ পাও পাপ 

“তোমার আমি” এই ভাবে ভক্ত ভজন করেন “তুমিই আমি” 
ইহাই জ্ঞানীর ভজনা। এই বতকিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও উভয়ের ভগবৎ 

গ্রাপ্তিরূপ ফল একই! 

ভগবদ্তক্ত যখন ভিতরে বাহিরে শ্রীভগবানকে দর্শন করেন তখন 

'আমি তোমার দাস” এই ভাব একবারেই ভূলিয়। যান। 

নারদ প্রমুখ এক্যন্ত ভক্তগণে ষে একটু বিশেষ দেখা যায় তাহ। 
বলিতেছি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। 

ভক্তগণ যে ঈশ্বর রস আস্বাদন করেন জ্ঞানিগণও সেই ঈশ্বর 

বম আস্বাদন করেন। কন্ত নিখিল রসের অভাবরূপ রসই পরমাত্ম- 
ঈস। ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েই সেই রপাভাবরূপ পরমরস লাভে ব্যাকুল। 

উদ্ধ বোধরূপ রস ভিন্ন অন্ত সমস্ত রসই নীরস। যদি ভজনায় 



২০৬ বিচার-চন্দ্বোদয় । 
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নতু জ্ঞানং বিনামুক্তিরস্তি যুক্তিশতৈরপি। 
তথাভক্তিং বিনাজ্ঞানং নাস্ত্যপার শতৈরপি ॥ ১১। 

ভক্তিজ্ঞান তথা মুক্তিরিতি সাধারণ: ক্রমঃ | 

জ্ঞানিনস্ত বশিষ্ঠাস্তা ভক্তাবৈ নারদাদয়ঃ ॥ ১২ ॥ 
ভক্ত্যা জ্ঞানমবাপ্যৈৰ তে মুক্তা জ্ঞানিনো হি তে। 

বৈস্ত সংসারবিরসৈঃ কেবলবো! হরিরাশ্রিতঃ 
ততে৷ ভক্তিপ্রভাবেণ স্বভাবাৎ জ্ঞানমুঞ্চিতং 

তৎজ্ঞানং প্রাপ্য মুস্তান্তে তে ভক্ত! ইতি বর্ণিতাঃ ॥ ১৩ ॥ 

পপি পপ পপর সপ পা ৯৬ 

সেই রসের আধিক্য হয়, তবে ভক্তি কখনই জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই 
নয় । 

জ্ঞান ভিন্ন শত যুক্তিতেও কখন মুক্তি নাই। আবার ভক্তি ব্যতি- 

রেকেও যতই কেন উপায় কর না কিছুতেই জ্ঞান হইতে পারে না । 

অগ্রে ভক্তি, পরে জ্ঞান, পরে মুক্তি এই ক্রম সর্ব সাধারণ। 

বশিষ্ঠাদি মুনিগণ জ্ঞানী এবং নারদাদি যোগিগণ ভক্ত। [ আজকাল 

লোকে যে বলেন ব্রহ্গঙ্ঞানের পরে তবে ভক্তি সে জ্ঞানটা প্ররুত জ্ঞান 

বা অপরোক্ষ জ্ঞান 'নহে সেটা পরোক্ষজ্ঞান বা বিশ্বাসেরই গ্রঞ্চারাত্তর; 
অর্থাৎ সে জ্ঞানটা ঈশ্বর আছেন এই বিশ্বাস মাঙ্র+ এই বিশ্বাসের 
পর ভক্কি পরে জ্ঞান পরে মুক্তি ]। ৃ 

ভক্তিছ্থারা জ্ঞানলাভ করিয়া! ধাহারা সংসারমুক্ত হন তাহারা জঞানী। 

কিন্তু সংসারে বিরক্ত হইয়া কেবল শ্রীহরিতেই অনুরক্তি লাভ করিবার 

জন্য ধাহারা তাহাকে আশ্রয় করেন তাহারা প্রথমে স্বভাববশতঃ যে 

জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ভক্তিগ্রভাবে আবার সেই জ্ঞানকে আপনা 



বিচার-চক্দ্রোদয় । ২৪৭ 

বিরক্তিভক্তি বিজ্ঞান মুক্তয়স্ত সমা ঘ্য়োঃ 

তথাপি ভাব ভেদ্দেন নাম ভেদস্তয়োরভূৎ ॥ ১৪ | 

মুক্তিমুখ্যিফলং জ্ঞন্ত ভক্তিস্তৎ সাধনত্বতঃ | 
তক্তত্ত ভক্তিমুখ্য। স্তান্ুক্তিঃ স্তাদানুষক্গি কী ॥ ১৫॥ 
রীত্যানয়াইপি স্বমতে বরিষ্ঠা ভক্কিরীশ্বরে । 
একৈব স্বপ্রভাবেণ জ্ঞানমুক্তি প্রদা্সিনী ॥ ১৬ ॥ 

চা সি ৯ তা পিস্িত ওল উল পা ছড হান্ছিতী। হতন্িত তি ছা ফি 

ঙ 

শ্রীগীতায় তক্ত | 

অথেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 

নিশ্মমো নিরহস্কারঃ সম্হঃখস্খঃ ক্ষমী ॥ ১৩॥ 

(৬১ ০ ৭ শি” লব ক্র বা তাপ পা ৯ ৮ পদ পর পাও +: ৯: ০ লাস পিসি পাপ ০: পাপা 

হতেই প্রাপ্ত হইয়া! মুক্তিলাভ করেন তাহারাই ভক্ত বলিয়৷ বর্ণিত 

হয়েন। 

বৈরাগ্য, ভক্তি, অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান এবং.মুক্তি এই চারিটি 
তক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই সমান। তথাপি প্রবৃত্বিভেদে তাহাদের নাম 

ভেদ হয় মান্র। 
জ্ঞানীর জন্য মুক্তিই মুখ্য ফল; ভক্তি তাহার সাঁধনাঁ। আর ভক্তের 

তক্তিই মুখ্য এবং মুক্তি তাহার আনুষজিক । 
এই রীতিতে আমার মতে পরমেশ্বরে তক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ । যেহেতু 

সক্কিই আপন প্রভাবে জ্ঞান ও যুক্তি প্রদান করিয়া থাকে | [তবে 
জ্ঞানে দ্বেষ করিয়া! যে ভক্তি তাহা ভক্তিই নহে ]। 

কোন প্রাণীতে ছেষ নাই। সমানে মিত্রতা, দীষ্ে করুণা, "আমার 
১৬ 



২০৮ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
চা 

টিন 
বলা উঠি ২৪৯৪ তাল সরস পি তত ল ধুর িরিত বাত "ছি লিটা) সণ ইডি ৯ ৯2৬ ৪ তা এ ৯ল ছলে 

সন্তষ্টঃ সততং যোগী বতাত্ম! দুটনিশ্চয়ঃ | 
ময্যপিত মনোবুদ্ধি যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥ 
'বস্তাপ্্লোছিজতে লোকে। লোকান্্োছ্বিজতে চ ষঃ। 

হর্যামর্যভয়োদেগৈমুক্তো যঃ স চ মে প্রিষ়ঃ ॥ ১৫ ॥ 

' অনপেক্ষঃ শুচি্ষ উদাসীনো গত বার্থঃ | 
সর্ধবারভ্তপরিত্যাগী যে৷ মন্তক্তঃ স মে প্র্িয়ঃ ॥ ১৬ ॥ 

যে! ন হৃম্ততি ন ঘ্েষ্টি ন শোচতি ন কাঁজ্খতি। 

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ বঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ | 

শীতোষ সুথ দুঃথেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জজিতঃ ॥ ১৮ ॥ 

তুল্যনিন্বান্ততিশ্মৌনী সন্তুষ্ট যেন কেনচিৎ। 
. অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্কিমান্ মে প্রিয়ো নর ॥ ১৯ ॥ 

যে তু ধন্মামৃত মিদং যথোক্তং পর্ু্যপাসতে। 
শ্রদ্ধধানা! মৎপরম] ভক্তান্তেতীৰ মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥ 

আমার” কোথাও নাই, “আমি” “আমিও” নাই, ছুঃখে সুখে সমান ভাব, 

ক্ষমাশীল, লাভে অলাভে সদা! তুষ্ট, সমাহিত চিত্ত, সংযত, দু়বিশ্বাসী, মন" 

বুদ্ধি আত্মাতেই অপিত, এইরূপ ভক্ত আমার প্রিয় । যিনি কোন লোককে 
উদ্ধিগ্ন করেন না, লোক হইতে নিজেও উদ্বেগপ্রাপ্ড হন না, হিনি হর, 

পরশ্ীকাতরতা, ভয়, উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনি আমার প্রিয়। যিনি 

আপনা হইতে আগত অর্থেও স্পৃহাশূন্ট, শৌচসম্পন্ন, ,আলস্তাবিহীন, 

পক্ষপাতশুন্ত এবং কোন কিছুই আর আরম্ভ করেন ন সেইরূপ তক্ 
আমার প্রিয় । ইষ্ট লাভেও হর্ষ নাই, অনিষ্টেও দ্বেষ নাই, ইষ্টনাশেও দুঃখ 
নাই, কোন কিছুর আকাঙ্াও নাই, শুভ ও অস্তভের মধ্যে যিনি নাহ, 



সস বর” পপ তা পাজি পপ এ পপ 

বিচার-চন্ছ্রোদয়। ২০৯ 
তি সি 15 সপ ওল পিসি শী সি সি আর সির আন্ত পদ ত সজিপ্র শিপ ক এরও পর ৬ সস হাসা সিন 

৭ 

কম্ম-ভক্তি-জ্ঞান-যুক্তি। 

[ যোগিনী তন্ত্র ভ্রয়োদশ পটলে ] 

কম্মুণা লভতে ভক্তিং ভক্ত্য। জ্ঞানমুপালভেৎ। 

জ্ঞানান্ুক্তিম্মহাদেবি ! সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ॥ ১॥ 

জ্ঞানভাবে সমুৎপন্গে সম্প্রাপ্য জ্ঞানকামিনীম্। 

তদ1 যোগী বিষুক্তঃ শ্তাদিত্যাহ ভগবান্ শিবঃ ॥ ২ ॥ 

ন কর্মণামনারস্ভাননৈক্্দ্যং পুরুষোহন্ (তে । 
তন্মাৎ কর্ম মহামায়ে সর্বদ! সমুপাচরেত ॥ ৩ ॥ 

বৈদিকং তান্ত্রিকং বাপি যদি ভাগ্যেন লভ্যতে। 
ন বৃথা গময়েৎ কালং দ্যৃতক্রীড়াদিনা সুধীঃ ॥ 
গময়েদেবতা পুজা-জপ-যক্ঞ-স্তবাদিন1 ॥ ৪ ॥ 

পাপী পাপা 

তাদৃশ ভক্তিমান্ আমার প্রিয় । যিনি শক্রতে মিত্রে, মান ও অপমানে 
এক ভাব, শীতে উষ্জে সুখে ছুঃখে এক ভাব, যিনি সঙ্গ বা আসঙ্জিশুন্ত, 

নিন্দাতে ও প্রশংসাতে সম ভাব, ধিনি মৌন, যাতে তাতে সন্তষ্ট, বাসস্থান 
বাহার নির্দিষ্ট নাই, মতি ধার স্থির, সেইরূপ ভক্তিমান্ আমার প্রিয় । 
বাহার পূর্বোক্ত এই ধন্মীমৃত অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল শ্রদ্ধাশীল 

মৎপরায়ণ ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয় । 

কর্ম দ্বার! ভক্তি, ভক্তি দ্বারা জ্ঞান, জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। ভে 
মহাদেব! আমার এই কথা সত্য। জ্ঞানভাব সমুৎপন্ন হইলে এবং 
শক্তিকে প্রাপ্ত হইলে যোগী মুক্তিলাভ করেন ভগবান্ শিব এই কথা 
বশিয়াছেন। ঈশ্বর প্রণিধানপুর্ববক নিষ্কাম ভাবে কর্ন করিতে করিতে 

বা জ্ঞানলাভ হয়। সেই হেতু হে মহামায়ে! সর্বদ। নিষ্কাম ভাবে 

সপ্ত 



২১৪ বিচার-চন্দ্রোদয়। 

দ্বিবিধঞ্চেব তত কর্ম বাহ্যাস্তর বিভেদতঃ । 

বাহঞ্চ নিয়মাসক্তং মানসং ন তথা পুনঃ ॥ 

অশুচির্বা! শুচির্বাপি যন্ত্র কুত্র স্থলেইপিবা । 

গচ্ছন্ তিন্ ম্বপন্ বাপি বন্ধ! ত্বা বরাননে ॥ 
 কুর্ধ্যাচ্চ মানসং ধর্মং ন দোষে! মানসে কচিৎ ॥ 

সর্কেষাং কর্মণাং শ্রেষ্ঠো জপধজ্ঞো মহেশ্বরি । 

জপযজ্ঞো মহেশানি মত স্বরূপ! ন সংশয়ঃ ॥ 

জপযজ্ঞে হি তিষ্টেদ্্ষো বাহো বা চাস্তরেইপিবা । 

সর্বদা পরমেশানি জীবনকে! ন সংশয়ঃ ॥ 

কর্ম কর! উচিত। ভাগ্যবলে বৈদিক বা তান্ত্রিক যে কর্ণ প্রীুরুর নিকট 
হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাউক না কেন তাহাই করা উচিত। স্মুন্দর বৃদ্ধি 

যাহাদের তাহার! দ্যুতক্রীড়াদিতে কাল কাটাইবে না। দেবতার পুজা 
জ্রপ যজ্ঞ স্তব ইত্যাদি লইয়া কাল কাটাইবে। এই কর্ম দ্বিবিধ--বাহিরের 

ও ভিতরের । বাহিরের কর্ম নিরমপূর্বক করা চাই কিন্তু ভিতরের কোন 

নিরম নাই । শুচি অশ্তুচি, যেখানে সেখানে, চলিতে বসিতে, স্প্রে, যাহাতে 

তাহাতে, মনে মনে ধর্্মাচর করিবে। মানসধর্ে কোন দোষ নাই। 

সর্ব কর্মের শ্রেঠ হইতেছে জপধজ্ঞ। জপ যজ্ঞই হে মহেষ্বরি! আমার 

্বরপ। বাহে বা অন্তরে ধিনি জপ লইয়া আছেন হে পরমেশানি! তিনি 
০ | 

নিগুণ উপাসনার সর্বদা স্মরণ |. 
অন্ুক্ষণং কিং প্রতিচিস্তনীয়ম্? 

সংসার মিথ্যাত্ব শিবাত্মতত্বম্। 





২১২ বিচার-ন্োদর | 
সিট « ০০৯ তাস জরে ৩ এসি এক চিএ এছ ০০০০ 

সাকারেণ মহেশানি ! নিরাকারঞ্চ ভাঁবরেৎ। | 

সাকারেণ বিনা দেবি! নিরাকারং ন পশ্ঠতি ॥ 

সাকার মৃূলকং সর্বং সাকারঞ্চ প্রপশ্তাতি। 

অভ্যাসেব সদ! দেবি! নিরাকারং প্রপন্ততি ॥ 

কুজিক! তন্ত্রে নবম পটলে। 
সর্বেশ্বরঃ সর্ববময়ঃ সর্বভূতহিতে রতঃ। 

সর্ববেষামুপকারায় সাকারোহভূষ্নিরাকৃতিঃ ॥ 
অগন্ত্য সংহিতায়াং ভৃতীয়াধ্যায়ে ॥ 

১১০ 

সাকার অবলম্বন করিয়াই নিগুপ নিরাকার ব্রচ্মভাবনা করিতে হয় 
সাকার ভিন্ন নিরাকারে স্থিতি লাভ হয় না। সমস্তই সাকার ; সাকার 
দেখা বাঁয়। কিস্তু অভ্যাস দ্বারা নিরাকার দর্শন হয় বা তাহাতে স্থিি 
লাভ করা যায় । 

আর চিন্ুয়স্তাদ্িতীয়স্ত নিফলস্তাশরীরীণঃ। 

উপাসকানাং কার্যযার্থং ব্রহ্ষণে! রূপ কল্পনা ॥ 
এই প্লোকের বিক্কৃত অর্থ করিয়া মানুষ যে বলে যে মানুষই ব্রন্ধে 

রূপ কল্পনা করেন এই ভ্রম দূর করিবার জন্ত অগস্ত খষি বলিতেছেন-_ 
ধিনি সর্বশ্বর যিনি সর্বময় যিনি সর্বভৃত ছিতে রত তিনিই সকলে 

উপকারের অন্ত নিরাকার হইয়াও সাকার হয়েন। সাকার ন্ধপ মানুষে 
কল্পনা নহে। মায়া আপন শক্তিতে রূপ ধরান ও ধরেন। 



প্রথম উল্লাস 

বিশ্বরূপ : 

স্তাংমূর্দানং ষস্ত বিপ্রা বস্তি 
খং বৈ নাঁভিং চক্ষুষী চন্্র হৃর্ষ্যৌ। 

দিশঃ শ্রোত্রে যস্ত পাদ ক্ষিতিঞ্চ 
ধ্যাতব্যোহসৌ সর্বতৃতান্তরা! | 

দিবং তে শিরসা ব্যাপ্তং গঞ্তাং দেবী বন্ুদ্ধরা । 

বিক্রমেণ ব্রয়োলোকা: পুুযোইসি সনাতন; ॥ 

দিশো ভূজা1 রবিশ্্ষুবীর্ষো শুক্র; প্রতিষ্টিতঃ | 

সপ্তুমার্গ! নিরুদ্ধান্তে বয়োরমিততেজসঃ ॥ 

মহাভারতে ভাঁম্মস্তবরাজ 

বিপ্রগণ বলেন তেজোমগ্ডিত স্বর্গলোকে ধীহার মস্তক, আকাশ 

বাহার নাভিদেশ, চন্ত্রহুর্ধ্য যাহার চক্ষু, দিকপাল ধীহার শ্রোত্র, আর 

বাহার গাদদেশ এই পৃথিবী সর্বতূতের অন্তরাত্মা এই বিশ্বরূগ টি 
পুরুষই ধ্যানের বস্তু । এ 

হে সনাতন পুরুষ | তোমার মস্তকন্বারা সবর্গলোক বাণ, পাদদেশে 
দেবী বন্ধুন্ধরা, তোমার ' প্রতাপ তিনলোক ছাইয়া আছে। দিকসফল 

তোমার বাহ, হুর্ধ্য দ্বার! তুমি দর্শন করিয়া থাক তোমার বীর্য্য শুক্র 

প্রতিষ্ঠিত, অমিত তেজশালী বায়ুর সপ্ত গমন পথ তোমার দ্বারা ব্যপ্ত। 



২১৪ বিচার-চন্দ্রোদয়। 

৮ 

উ্গীতোক্তে বিংশতি জ্ঞানসাঁধন! ও জ্ঞেয় | 

অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংস৷ ক্ষাস্তিরার্জবম্। 

আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থের্্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥ 

ইন্জরিরার্থেষু বৈরাগ্যমনহস্কার এব চ। 

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিছুঃখদোষান্ুদর্শনম্ ॥ ৮ ॥ 

অসক্তিরনভিঘঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিযু। 
নিত্যঞ্চ সমচিততত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্ভিযু ॥ ৯ ॥ 
মরি চানন্যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী | 

বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১* ॥ 

অধ্যাত্মস্ঞাননিত্ত্বং তত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্। 
এতজ্জ্ানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্তথা ॥ ১১ ॥ 

[ অধুন! তত্বজ্ঞানের সাধন কহিতেছেন ]- শ্লাঘারাহিত্য, দস্তরাহিত্য, 

পরপীড়াবর্জন, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, সর্ববিধশৌচ, সংকার্ধ্যে দৃঢ়তা 
এবং শরীরসংঘম ; বিষয়বৈরাগা, নিরহস্কাঁরত্ব এবং জন্মমৃত্যু জরা ও 

ব্যাধিতে ছুঃখ এবং দোষের পর্য্যালোচন ; পুক্রদারগৃহপ্রড়ুতিতে অনাসক্তি 

এবং পুত্রাদির স্থথছঃখে আমি সুখী বা ছঃখী এইরূপ বোধ না করা 

আর ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্বদা চিত্তের নির্তিকারতা ; [ পরমেশ্বর 
স্বরূপ ] আমাতে অনন্যযোগ দ্বার! (সর্ধভূতে আত্মদৃষ্টি দ্বারা ) একাস্ত 
ভক্তি এবং পবিত্র ও চিত প্রসাদকর নির্জন প্রদেশে বাস এবং” আত্মজ্ঞান- 
বিষুখগণের সমাজে বিরক্তি) আত্মজ্ঞান-পরায়ণতত! ( অর্থাৎ তত্বমসীতি 

মহাবাক্যের তৎপদ ও ত্বংপদের অর্থ সদা আলোচনা ) এবং তত্বজ্ঞানের 



বিচার-চন্দ্রোদর । ২১৪ 
এ ০ ৯ সত না সত পিল ৯ মিটি রোপা লা ভি পরা লীগ ও টি স্ব তি 

জ্ঞেয়ং যত্তৎ ্রবক্্যামি বজজাত্াহমূতম্্ তে। 

অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সততৃন্নাসহ্চ্যতে ॥ ১২ ॥ 

সর্বতঃ পাণিপার্দং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্। 

সর্বতঃশ্রতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥ 

সর্ধেক্জিয়গুণাভাসং সর্কেক্ত্িয়বিবজিতমূ। 

অসক্তং সর্বভূচ্চৈ নিগুণং গুণভোত্ভ চ ॥ ১৪ 

ফল যে মোক্ষ তাহার দর্শন ( অর্থাৎ মুক্তির সর্বোৎকষ্টত্বসন্বন্ধে আলোচনা ) 

স্পএই অমানিত্ব প্রভৃতি বিংশতিটি [জ্ঞানের সাধন বলিয়৷ বশিষ্টাদি- 

খধিগণ কর্তৃক] জ্ঞানরূপে উক্ত হইয়াছে; আর যাহ! ইহার বিপরীত 

তাহা [ আত্মজ্ঞানের বিরোধী বলির] অজ্ঞান ( অতএব সর্ব! বর্জ- 

নীয়)॥ ৭--১১॥ 

| এই সাধনার জ্ঞাতব্য বিষন্ন যাহা তাহা ছয়টি শ্লোকে কহিতে- 
ছেন]--বাহা জ্ঞাতব্য বিষয় তাহা বলিতেছি; যাহা! অবগত হইলে 

যোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। তিনি অনাদি আমার নির্বিশেষ স্বরূপ 

বন্ধ, তিনি সৎ ( বিধিমুখে প্রমাণের বিষয় ) বা অপৎ (নিষেধের বিষয় )-- 

এতদুভয়ের কিছুই নহেন$ | অর্থাৎ এ জেয প্ররূপ ব্রহ্ম অবিষয়ত্বহেতু 
সংও নহেন, অসৎও নহেন ]॥ ১২ 

তিনি (ক্রহ্ম ) সর্বত্র হস্তপদ্ বিশিষ্ট, সর্বত্র চক্ষু মস্তক ও সুখবিশিষ্ট, 

ত্র শ্রবণেন্রিয়বিশিষ্ট হইয়া লোকে সর্বস্থান. ব্যাপিয়৷ বন্তুমান 
রহিয়াছেন। 

তিনি সমুদার ইঞ্জিক্-বৃতিতে প্রকাশমাঁন, অথচ স্বয়ং সর্বেন্িয়- 
বিবর্জিত; নিঃসঙ্গ অথচ স্বয্ং সকলের আধারতৃত এবং গুণহীন অথচ 
স্বরং গুণের পালক ॥ ১৪ ॥ 



পপ 

২১৬ 2 
এ 

বহিরন্তশ্চ ভুতানামচরং চরমেব চ। 

সুক্ত্বাৎ তদবিজ্ঞেযং দূরস্থং চান্তিকে চ তত ॥ ১৫॥ 

অবিভক্তঞ্চ ভৃতেযু বিভক্কমিব চ স্থিতম্ । 

ভূতভর্ত চ তজ্জ্য়ং গ্রসিষণ প্রভবিষুঃ চ ॥ ১৬॥ 

জোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে । 

জ্ঞানং জেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বন্ত বিচ্টিতম্ঞ ॥ ১৭ | 
তাপ 6 পর ঠা 0 ৮ 

তিনি [ তীগারই স্থষ্ট ] জীবগণের বাহিরে এবং অন্তরে (স্বর্ণ ফের যেমন 
কটক কুগুলাদি অলঙ্কারে এবং জল যেমন তরঙ্গে অন্তর্বহিঃ সর্বত্র 

বিস্তমান ) সেইরূপে অবস্থান করিতেছেন) স্থাবর এবং জঙ্গমও তিনি 

( যেহেতু কাধ্যমাত্রই কারণাত্মক )) হুক্ষতাবশতঃ বূপাদি-বিহীন বলিয় 

তিনি অবিভ্তেয় (স্পষ্টরূপে জানিবার অযোগ্য ); অজ্ঞানদিগের সন্বন্থে 

তিনি দূরস্থ (কারণ তিনি সবিকার প্ররুতির অতীত ) এবং জ্ঞানিগণের 

[ অপরোক্ষরূপে | নিত্য সন্নিহিত ॥ ১৫ ॥ | 

তিনি [স্থাবরঞ্ক্গমাতআসক ] ভূতগণে ৷ কারণরূপে | অভিন্ন এবং 

[ কার্ধ্যরূপে 1 ভিন্নরপে প্রতীয়মান) সেই জ্ঞাতব্য বস্ত | স্থিতিকালে ] 
ভূতগণের পালক, [ প্রলয়কালে ] গ্রাসকারী, [ স্ষ্টিকালে ] প্রভবিষু 
অর্থাৎ স্বয়ং নানা রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥ 

তিনি (ব্রহ্ম) জ্যোতিঃনকলেরও প্রকাশক ; অতএব তমঃ অর্থাৎ 

অজ্ঞানৈর অতীত অর্থাৎ অজ্ঞান তাহাকে ম্পর্শও করিতে পারে না। 

তিনিই [ বুদধিবৃদ্ধিতে প্রকাশমান ) জ্ঞান; তিনিই [ রূপাদি আকারে ] 

জেয, তিনিই জ্ঞানগম্য অর্থাৎ অমানিত্বাদি জ্ঞান সাধন স্বারা জাতব্য; 
এবং সর্বভূতের হৃদয়ে নিয়স্তুর্ূপে অবস্থান করিতেছেন 

* ধিষ্টিতমিতি বা পাঠঃ । 



বিচার-চন্দ্োদয় । ২১৭ 

৩ 

সাধক-্পঞ্চক স্তোত্রমূ। 

বেদে নিত্যমধীয়তাং তছুদিতং কণ্মম স্বনুষ্ঠীয়তাং 

তেনেশস্তয বিধীয়তামুপচিতিঃ কাম্যে মতিস্ত্যজ্যতাম্। 

পাপৌঘঃ পরিধূরতাং ভবনুখে দোযোহমুন্ীয়তা- 

মাস্্েচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাত্ত্ণং বিনির্গম্যতাম্॥ ১॥ 

সঙ্গ; সংস্থু বিধীয়তাং ভগবতে ভক্তির ঢা ধীয়তাম্ 
শান্ত্যাদিঃ পরিচীনতাং দৃঢ়তরং কর্াশ্ড সন্তযজ্যতাম্। 

সদ্বিদ্বানুপসর্প্যতাং প্রতিদিনং তৎপাদুক! সেব্যতাং 
বন্ষৈকাক্ষরমর্থাতাং ভ্রুতিশিরো বাক্যং সমাকর্ণাতাম্ ॥ ২॥ 

বাক্যার্থশ্চ বিচার্ধাতাং শ্রুতিশিরঃ পক্ষঃ সমগ্রীয়তাং 

হস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতন্তর্কোইনুসন্ধীয়তাম্। 

প্রত্যহ বেদ অধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কর্ন সকল স্ুচারুরূপে অনুষ্ঠান 

কর, নিষ্কাম কর্ধেরদ্বারা পরমেশ্বরের অর্চনা! কর, বিষয়বাসনা মন হইতে 

পরিত্যাগ কর। পাপরাশি বিধৌত কর, সংসারে ভোগন্থুথে অনিত্যাদি 

দোষের অনুসন্ধান কর, আত্মজ্ঞানে সর্বদা! যত্ব রাখ এবং শীদ্রই নিজগৃহ 

হইতে বাহির হও। সন্ন্যাসে ধাহাদের অধিকার তাহাদিগকেই ইহা 

বল! হইতেছে । 

সাধুসঙ্গ কর, ভগবানের প্রতি বারা সংযোগ কর, শম দষ 
তিতিক্ষা উপরতি শ্রদ্ধা! সমাধান ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হও) শীম্র কর্ম 

পরিত্যাগ করিয়া সঙ্ন্যাস গ্রহণ কর, সদ্িগ্তাবান্ পুরুষের শরণ লও, প্রতাহ 
গরুপাহুক! পঞ্চক সেবা কর, একাক্ষর পরব্রহ্গ প্রণবের ট ধারণা কর 

এবং উপনিষদ্ বাক্য শ্রবণ কর। 
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্রদ্ধৈবান্মি বিভাব্যতামহরহ্গর্বঃ পরিত্যজ্যতাং 
দেহেহহংমতিরুজঝ্যতাং বুধজনৈর্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্ ॥ ৩। 

্ষুত্যাধিশ্চ চিকিৎন্ততাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং 
স্বাঘবন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্ডেন সন্তস্যতাম্। 

শীতোষাদি বিষহৃতাং ন তু বৃথা বাক্যং সমুচ্চার্যতাং 

ওঁদাসীন্তমভীগ্স্যতাং জনকৃপানৈচুধ্যমুৎস্থজ্যতাম্ ॥ ৪ ॥ 
একান্তে সুথমান্ততাং পরতরে চেতং সমাধীয়তাং 

পূর্ণাত্মা স্থুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তছ্বাধিতং দৃশ্তাতাম্ । 
প্রাকৃকন্ম প্রবিলাপ্যতাং চিতিবলান্নাপৃযুত্তরৈঃ গ্রিষ্কতাং 

প্রারন্ধং ত্বিহ ভূজ্যতামথ পরব্রহ্গাত্মন। স্থীয়তাম্ ॥ ৫ ॥ 

ব্দেবাক্যের অর্থসকল দ্বার্শনিক উপপত্তি দ্বারা বিচার কর, বেদের 

পক্ষ আশ্রয় কর, কুতর্ক হইতে বিরত হও, শ্রুতির মত সমর্থন কর 

“আমিই ব্রহ্ম” ভাবনা কর, সর্বথা গর্ব পরিত্যাগ কর। দেহে আত্মবুদধি 
ত্যাগ কর, এবং জ্ঞানির সহিত বাণ্থিবাদ বুদ্ধি বর্জন কর। 

ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎস। কর) প্রত্যহ ভিক্ষারূপ ওষধ সেবন কর, 

সুদ্বাদ অন্নের প্রার্থনা করিওনা, ভাগ্যে যাহা! মিলে তাহাতেই সান্তোষ 

প্রকাশ কর, শীত-গ্রীম্ম সুখ-ছুঃখ প্রভৃতি অনুঘিপ্নচিত্তে সহ. করিতে অভ্যাস 

কর। বৃথাবাক্য কথন পরিত্যাগ কর, সাংসারিক তাবৎবিষয় অস্থারী 
জানিয়! অনাস্থা অভ্যাস কর এবং জীবে দয়! করিতে কৃপণত করিও না। 

একান্তে ন্ুথে বাস কর, পরব্রন্ষে চিত্তের সমাধান কর, পরিপূর্ণ 
আত্মার দর্শন কর, এই জগতকে ব্রদ্ষবাধিত দর্শন কর অর্থাৎ ব্রদ্ধই 

জগংরূপে বিবর্তিত ইহা দর্শন কর। জ্ঞানবলে পূর্ব্ব-পুর্ববকর্ী লয় কর, 



বিচার-চন্দ্োদয় । ২১৯ 

বঃ শ্লোক পঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্য, সঞ্চিস্তয়তানদিনং স্থিরতামুপেত্য | 

তন্তাণ্ড সংস্থৃতিদবানলতীব্রঘোরতাপঃ প্রশাস্তিমুপযাতি চিতি প্রসাদাৎ ॥৬। 

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিরচিতং সাধন-পঞ্চকম্। 

পঞ্চরত্ব স্তোত্রম | 

হ্ব্যান্ন হৃদয়কমল মধ্যে নির্বিশেষং নিরীহং 

হরিহরবিধিবেদ্ধং যোগিভিধযানগমাম্ 

জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপং 

সকলভূবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্ মীড়ে ॥ 

ভাবি কর্মে সংশিষ্ট হইও না, অব্চলিত চিত্তে আপনার প্রার্ধ কর্মের 
ফলভোগ কর এবং পরব্রহ্গের স্বরূপে স্থিতিলাভ কর। 

ধিনি প্রতিদিন এই শ্লোক পঞ্চক পাঠ এবং সর্বদা স্থিরচিত্তে ইহার 
অর্থচিস্তন করেন, আত্মতত্ব জ্ঞান প্রসাদে চিত্তপ্রসন্ন হইয়া তাহার সংসার, 
রূপ দাঁবানলের তীব্রতাপ প্রশমিত হইয়া যায়। 

[ ও সচ্চিদেকং ব্রহ্ম এই মন্ত্রোন্ধার, এই সিদ্ধমন্ত্রের অর্থ চিন্তা; ইহার 

অধিষ্ভীতি দেবতা যে ব্রহ্ম তাহার জ্ঞান রূপ মন্ত্র চৈতন্য, খষিস্তাসরূপ 
প্রয়োগ, করন্াস, অঙ্গন্তাস, প্রাণায়াম করিয়! পরে ধ্যান ] 

[ ধ্যানের পর পূর্থীতত্বকে গন্ধ, আকাশতত্বকে পুষ্প, বাষুতত্বকে ধুপ, 
তেজকে দীপ, জলকে নৈবেস্ত কল্পন। করিয়া! মানসোপচারে পুজ। পরে 
ও সচ্চিদেকং বঙ্গ মন্ত্র জপ ও ততৎকফল বঙ্গে সমর্পণ করিয়া গন্ধ পুষ্পাদি 

দ্বার বাহপুজা, পরে মুলমন্ত্র জপ করিয়া স্তোত্ত পাঠ ) 

অষ্টদল হৃদয়কমলের মধ্যে সমস্ত বিশেষণ রহিত ও ভেগরহিত ; 
ইচ্ছারহিত) ব্রহ্মা বিষু নহেশ্বরের মাত্র জ্ঞেয় অর্থাৎ অকার উকার 
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ভাজ “৩ নমন্তে সতে সর্বলোকা শ্রয়ায় 
নমন্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়। 

নমোহদ্বৈততত্বার মুক্তিগ্রদার 
নমোব্রক্গণে ব্যাপিনে নিগুণায় ॥ ১ 

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং 
ত্বমেকং জগৎকার্ণং বিশ্বরূপম্। 

ত্বমেকং জগৎকর্তৃপাত প্রহ্ত 
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পম ॥ ২॥ 

ভয়ানাং ভ্য়ং ভীষণং ভীষণানাং 
গতিঃ প্রাণিনাং পাঁবনং পাঁবনানাম্ । 

মহোচৈঃ পদানাং নিযজু ত্বমেকং 
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥ ৩॥ 

মকার দ্বার! প্রতিপাস্ত প্রণবরূপ শব্ত্রহ্দ; যোগিগণ কর্তৃক ধ্যানযোগে 

' লভ্য ) যাহার ধ্যানে জনন মরণের তয় বিদুরিত হয়) যিনি নিত্য জ্ঞান- 

স্বরূপ, যিনি নিখিলভূবনের একমাত্র বীজ বা একমাত্র কারণ; আমর! 

সেই ব্রহ্ধ চৈতন্তকে ধ্যান করি। 
হে গুকারক্পিন্ তুমি সৎ অর্থাৎ নিত্য, তুমি সর্বলোকের আশ্রয়, 

তোমাকে নমস্কার ; তুমি চিৎ বা জ্ঞানম্বরূপ, তুমি বিশ্বরূপ _বিরাটপুরুষ 

তোমাকে নমস্কার ; তুমি অদ্বৈততত্ব, তুমি মুক্তিদায়ক, তোমীকে নমস্কার; 

তুমি ব্রক্গ, সর্বব্যাপী, নি তোমাকে নমস্কার । 
তুমিই শরগ্য-শরণ লইবার বস্তঃ তুমিই বরণীয্-বরণকরিবার বস্ত ঃ 

তুমিই পরমপুরুষ ; তুমি চলনরহছিত) তোমাতে কিছুমাত্র বিকল্প বা 

স্পন্দন ব৷ কর্পন! নাই। 

তুমি আবার ভয়েরও ভয়। ভীষণেরও ভীষণ। প্রাণিগণের গতি তুমি) 
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পরেশ শ প্রতো র্বরূপা প্রকাশিন্ 

অনির্দেষ্ত সর্বেন্জিয়াগম্য সত্য । 

অচিস্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ব 

জগভ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥.৪ ॥ 

তর্দেকং ন্মরামন্তরদেকং জপামঃ 

তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ। 

সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং 

ভবাভ্তোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ ৫॥ 
সা পলিসি শীত 

পবিত্রেরও পবিত্র তুমি, মহোচ্চপদ যে ত্রচ্ষা বিষু মহেশ্বর তুমি একাই সেই 
পদেরও নিয়ন্তাঁ; তুমি শ্রেষ্ঠ হইডেঁও শ্রেষ্ঠ) তুমি রক্ষাকর্তাদিগেরও 
রক্ষক। 

তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ষে ব্রক্ষাদি তাহাদেরও ঈশ্বর; তুমি প্রস্ু অর্থাৎ 
হর্ভী কর্তা বিধাতা ; তুমি সর্ধবরূপে রুপ মিশাইয়৷ থাকিলেও বা ্ 

প্রকাশমান হইতেছ না) তোমার তত্ব কোনও রূপে নির্দেশ করা যায় ন! ) 

কোন ইন্ত্রিয তোমাকে গোচর করিতে পারে না অথচ তুমি মাত্রই সত্য; 

তুমি চিন্তার সীমান়্ নও) তোমার ক্ষরণ নাই বা ক্ষ নাই? তুমি 
ব্যাপক) তুমি অব্যক্ত তত্ব স্বরূপ) জগতের প্রকাশক চন্তর, হুর্যয, বি্যুৎ 

মগ্নিরও তুমি প্রকাশক ; তুমি ভক্তি জ্ঞান ইত্যাদির অশ্ফুরণরূগ 'অপায় 
বাবিস্ত হইতে রক্ষা কর। (পায়াৎ-রক্ষেৎ)। ( অপায়াৎ-ভক্তিবুদ্ধ্যাদি- 

বিশ্লেষাৎ)। 
একমাত্র তোমাকেই আমরা স্মরণ করিব, একমাত্রই তোমার মন্ত্রই 

জপ করিব, জগতের একমাত্র সাক্ষন্বরূপ তুমি তোমাকেই আমর! নমস্কার 

করিব, তুমিই একমাত্র সৎ, সকলের আধার তুমি কিন্তু তোমার আধার 



২২২ বিচার এনা 

পঞ্চরতরমিদং তোর বণ: পরমাত্মনঃ | | 
যঃ পঠেৎ, প্রষতো তৃত্ব। ব্রহ্ম সাষুজ্ামাপ্নুয়াৎ ॥ 

প্রদোষে যঃ পঠেন্নিত্যং সোমবারে বিশেষতঃ । 
শ্রাবয়েছোধয়েৎ প্রাজ্জে। ব্রহ্মনিষ্ঠান্ স্ববান্ধবান্ ॥ 

জগন্সঙ্ল ব্রহ্মা ক্গবন্ন 
পরমায্মা শিরঃ পাতু হৃদয়ং পরমেশ্বরঃ | 

ক্ং পাতু জগৎপাতা বদনং সর্বদুগ্বিভূঃ ॥ ১ ॥ 
করো মে পাতু বিশ্বাত্বা৷ পাদৌ রক্ষতু চিন্মরঃ | 
সর্ববাঙ্গং সর্ধদ! পাতু পরব্রহ্ধ সনাতনম্॥ ২ ॥ 

কেহ নাই, তুমি অবলম্বন শূন্ত ঈশ্বর। তুমি ভব সমুদ্রের পোতন্বরগ, 
আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম । ব্রন্দের এই পঞ্চরত্ব নামক স্তোত্র 

ধিনি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করেন তিনি ব্রন্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন। প্রতিদিন 
সন্ধ্যাকালে যিনি ইহা! পাঠ করেন তিনি পূর্বোক্ত ফল লাভ করেন। 

বিশেষতঃ সোমবারে প্রাজ্ঞব্যক্তি এই স্তোত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ বান্ধবগণকে 

শুনাইরেন এবং বুবাইবেন। চি 

হবচহবচ্-_পরমাত্বা আমার মস্তক রক্ষা করুন। পরমেশ্বর হৃদয় 

রক্ষা করুন, জগৎপাতা কণ্ঠ রক্ষা করুন। সর্বদর্শী বিভূ বদন রক্ষা 
করুন ) বিশ্বাত্বা কর ছয় রক্ষা করুন । চিন্ময় আমার চরণ দ্বমন.রক্ষ1! করুন। 

সনাতন ব্রঙ্ম আমার সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন। খাষিস্তাস করিয়া ব্রক্মকবচ 

পাঠ করিতে হয়, করিলে *ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করিয়া সাধক ব্রক্মময় 

হয়েন। 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ২২৩ 

শ্রীজগন্মঙ্গলগ্তাস্ত কবচস্ত সদাশিবঃ | 
. খুষিছন্দোইকুষ্টুবিতি পরর্রহ্ম দেবতা । 
চতুর্বর্গফলাবাপ্তযে বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ | 
ষঃ পঠেৎ ব্রহ্মকবচং খষিন্যাস পুরঃসরম্। 

স ব্রহ্মজ্ঞানমাপাগ্য সাক্ষাৎ রন্ধময়োভবে ॥ 

প্রণী্ম ও নমন্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে। 

নিগুণায় নমস্তভ্যং সন্্রপায় নমো নমঃ ॥ 

বাচিকং কার্িকং বাপি মানসং বা যথামতি 

আরাধনে পরেশন্ত ভাবগুদ্ধিবিধীয়তে ॥ 

সন্বিন্যাঁসন--অস্ত শ্রীজগন্মঙ্গল কবসঠহ্ট সদাশিবখষি রলুষ্টপছন্দঃ 
পরমব্ক্ধ দেবতা ধন্মীর্থকামমোক্ষবাত্ে শ্রীজগন্মন্গলাখ্য কবচপাঠে 
বিনিয়োগঃ | শিরসি সদাশিবায় খষয়ে নমঃ মুখেইনুষ্,প ছন্দসে নমঃ । 

দি পরক্রহ্ষণে দেবতায়ৈ নমঃ। ধন্মার্থকামমোক্ষবাক্ত গ্রীজগন্মঙ্গলাখা 
কবচ পাঠে বিনিয়োগঃ | 

কল্রম্যাসন--খ অন্ধুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। সৎ তর্জনীভ্যাং ম্বাহা 

চিৎ মধ্যমাভ্যাং বট | একং অনামিকাভ্যাং ছ'। ব্রহ্ম কনিষ্টাভ্যং 

বৌষট্। গু সচ্চিদেকং ব্রহ্ম করতলপৃষ্ঠাভ্যাৎ ফট. | 
ঙ্জন্যাঁডল--৩ হদয়ায় নমঃ | সৎশিরসে স্বাহাী। চিৎ শিখায়ে 

বষট,। একং কবচায় হা । ব্রহ্ম দেত্রত্রয়ায় বৌষট.। গু সচ্চিদদেকং 

বন্ধ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট. ৷ 

প্রাায্ীম্ম-সমগ্র মূলমন্ত্রে ব প্রণব দিয়। |. 

প্রশাম্ম-্তুমি পরব্রহ্ধ তোমাকে নমস্কার। তুমি পরমাত্মা 
তোমাকে নমস্কার। ভুমি গুণাতীত তোমাকে নমস্কার ; তুমি সতখ্বরূপ 

তোমাকে পুৰঃ পুনঃ নমস্কার । পরমেশ্বরের আরাধনাতে বাঁচিক কারিক 
২২ 



২২৪ বিচার-চন্দ্রোদয় | 
সাউন্ড আছ 

বা মানসিক যেরূপ ইচ্ছা ব্রিবিধ নমস্কার কর! যাইতে পারে । ভাবশুদ্ধির 

জন্য প্রণাম আবশ্যক | 

[ ব্রন্ষপুজার পর মহাপ্রসাদ গ্রহণ কর! উচিত। এ পুজার আবাহন 
বিসর্জন নাই। সকল সময়ে সর্ব স্থানে ব্রহ্মসাধন হয়।. ন্নাত অস্সাত, 
ভুক্ত অতুক্ত সকল অবস্থাতে হৃদয় পবিত্র করিয়া ব্রন্ধের পূজা করিতে হয়। 

রহ্ধার্পনং ব্রহ্মহবিঃ* এই মন্্বারা পন্ধ অপক সমস্ত দ্রব্য শোধন করিয়া 

লইলে তাহাতে স্পর্শ দোষ হয় না। যাহার সমুদয়ই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ 

হুইয়াছে তিনি জাতিবিচার বা স্পর্শ অম্পর্শ বিচার কি করিবেন ? যতদিন 

তাহা না হয় ততদিনই বিচার চাই। 

ব্রল্মম্মন্রোপাসত্ষল্ল সজ্ধ্যাবিঘি-প্রাতে মধ্যা্থে 
সন্ধ্যায় যেকোন স্থানে ও যে কোন আসনে বরন্দের ধ্যান করা যায়। 

পরে ১০৮ গায়ত্রী জপ। পরে ব্রঙ্ধার্পণমন্ত এই মন্ত্র জপ করিয়া জপ 

সমর্পণ পূর্বক পূর্ব মন্ত্রে প্রণাম করিবে । গায়ত্রী যথা 

পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্বায় ধীমহি তন্নোত্রন্ম প্রচোদয়াৎ। 

প্রা ঃক্ত্য- ত্রাঙ্গমুহূর্তে উঠিয় ব্রহ্ম মন্ত্রদাতা গুরুকে প্রণাম 
করিয়া পরমবন্ধের ধ্যান করিয়া যথাশক্তি ও সচ্চিদদেকং ব্রহ্ম এই মন্ত্র 

স্মরণ করিবে। পরে পূর্বোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে । 

প্রনাম ন্রেল পুক্প শ্চিকশ-৩২ হাজার ব্রহ্ধমন্্র জপ ৩২ শত 
হোম ৩২০ তর্গণ ৩২ অভিষেক এবং অভিষেকের দশমাংশ ব্রাহ্মণভোজন। 

অর্থাৎ মন্ত্রে ব্রাহ্মণভোজন। ব্রন্ধমন্ত্রের যিনি গুরু তিনিই সর্বত্রই ত্রনধদর্শন 
করেন। সেই গুরুর নিকটে এই মন্ত্র লইতে হয়। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্ধণে- 

তর সকলেই এই মন্ত্র লইতে পারে। গুরু শিক্বের মন্তকে ১*৮ বার এ 
মন্ত্র জপ করিয়া দিবেন পরে ব্রান্মণ-শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে ৭ বার ও ব্রাহ্মণে- 
তর শিষ্ের বামকর্ণে সাতবার জপ করিয়াদিলেই মন্ত্র লওয়া হইল। 



৮অভীষদ স্তব | 
নমে। হিরণাগর্ভায় ব্রহ্মণে ব্রহ্মরূপিণে । 

অবিজ্ঞাত-স্বরূপায় কৈবল্যায়ামৃতায় চ ॥ ১ ॥ 

যন্্ন বেদ * বিজানস্তি মনো বন্তাপি কু্ঠিতম্। 

ন ঘত্র বাক্ প্রভবতি 1 নমস্তশ্মৈ চিদাত্মনে ॥২॥ 
যোগিনে। বং হদাকাশে গ্রণিধানেন নিশ্চলাঃ। 

জ্যোতীরূপং প্রপস্তস্তি তন্মৈ শ্রীব্রহ্ষণে নমঃ ॥ ৩৪ 

কালাৎপরায় কালার স্থেচ্ছয়া পুরুষায় চ। 

গুণত্রয়স্বরূপায় নমঃ প্রক্ক তিরূপিণে ॥ ৪ ॥ 

বিষ্ণবে সত্বরূপায় রজোরূপায় বেধমে। 

তমসে রুদ্ররূপায় স্থিতিসত্গাস্তকারিণে ॥ ৫ ॥ 

পদক্ষকর্ণে ব্রাহ্মণানাম্ ইতরোঞ্চ বামতঃ 1” 

ম্ত্রজপের পুর্বে ও পল্লে হৃদ্ষ্ে ইষ্টচ্মজ্জ্র জপকে বলে 
সেতু এবং সস্ভক্ষে জাগ্প করাকে বলে কুন্ুকা । 

্রহ্মরূপী হিরণ্যগর্ত ব্রন্ষকে নমস্কার। ইহার আপনি আপনি 
স্থিতিরূপ ম্বরূপ কেহই জানিতে. পারে না। ইনি কেবল আনন্বস্বব্ূপ 

ইহাকে নমস্কার। ধাহাকে বেদও জানেন না, মনও ধাঁহাকে চিস্তা 

করিতে গিয়! কুষ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া! আইসে, যেখানে বাক্য পৌছিতে পারে 
ন। সেই জ্ঞানাআ্বমীকে নমস্কার। যোগিগণ সমাধিস্থ হইয়া যে অখগরত্রক্ধকে 

জ্যোতিরূপে হৃদাকাশে দর্শন করেন সেই ব্রহ্ষকে নমস্কার। যিনি 
সস পপেশপাপাশী পপ পপ াপাপপশি £ শত ৮ সক্জ্৬ 5 ডজ ত৬ ৯৪ উজ জজ 

* দেবা ইতি বা পাঠঃ । 

+ প্রসরতি ইতি ব৷ পাঠঃ | 



২২৬ বিচার-চন্দোদয়। 

নমো বুদ্ধিস্বরূপায় ত্রিধাঁহস্কৃতিয়ে নমঃ । 
পঞ্চতন্মাত্ররূপায় পঞ্চ কর্মেন্দিয়াত্মনে ॥ ৬ ॥ 

নমোনমঃ স্বরূপা পঞ্চবুদধীন্িয়াত্মনে | 
ক্ষিত্যাদি পঞ্চরূপায় নমস্তে বিষয়াত্মনে ॥ ৭ ॥ 

নমে। ব্রহ্াগুরূপায় তান্তর্বত্তিনে নমঃ। 

অর্ঝাচীন পরাচীন বিশ্বরূপাঁয় তে নমঃ ॥ ৮॥ 

অনিত্যনিত্যরূপায় সদসৎপতয়ে নমঃ । 

. সমস্ততক্তকৃপয় স্বেচ্ছাবিষ্কৃতবিগ্রহ ॥ ৯ ॥ 

তব নিঃশ্বসিতং বেদাস্তবস্বেদোৎখিলং জগৎ । 

বিশ্ব ভূতানি তে পাদৌঃ শীর্ষো স্ৌঃ সমবর্ভৃত ॥ ১০ ॥ 

নাভ্যা আমীদ্ অন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ ৷ 

চন্ত্রমা মনসো৷ জাতশ্চক্ষু হুর্যাস্তব প্রভো। ॥ ১১॥ 

হইতেও শ্রেষ্ঠ সন্ভ কালস্বরূপ, যিনি স্বেচ্ছায় পুরুষ, যিনি সব্ব-রজন্তম 

 গুণান্থিতা প্রক্কতি সেই তোমাকে নমস্কার। স্ষ্টিস্থিতি লয়কর্তী সত্বরূপ 
বিষ, রজোরূপ ব্রহ্ম তমোরূপ রুদ্র তুমি তোমাকে নমস্কার। তুমি 

বুদ্ধিত্বর্ূপ তোমাকে নমস্কার, তুমি ত্রিবিধ অহংকার তোমাকে নমস্কার । 

তুমি পঞ্চতন্মাত্ররূপঃ তুমি পঞ্চকর্মেন্দিয় স্বরূপ, তুমি পঞ্চ জ্ঞানেঞ্তির 

ত্বর্নূপ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। তুমি ক্ষিতি অপ তেজ 

মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চরূপ তোমাকে নমস্কার, তুমি রূপরসাদ্রি বিষয় 

রূপেও আছ তোমাকে নমস্কার! ব্রহ্মাগুরূপ তুমি, তোমাকে নমস্কার; 

বক্ষাণ্ডের অন্তরে তুমি তোমাকে নমস্কার । তুমি নূতন তুমি পুরাতন, 
তুমি বিশ্বূপ তোমাকে নমস্কার। অনিত্য ও নিত্যরূপ তুমি: সৎ ও 
অনতের পতি তুমি তোমাকে নমস্কার । সমস্ত ভক্তগণ্র উপরে কৃপা 
করিয়া! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে শরীর ধারণ কর। | 



বিচার-চন্দ্োদয়। ২২৭ 
৯৮২ লন লস সপ পাস ক ৯ তা ছি ০৩৯১ শাবির সপ কপি -০ ৮ লি শা সি পা পপি কো 

ত্বমেব সর্বং ত্বরি দেব সর্ব 

স্তোতা স্তৃতিঃ স্তব্য ইহ ত্বমেব। 

ঈশ ত্বয়াবান্ত মিদং হি সর্ধং 
নমোহস্ত ভূয়োপি নমো নমস্তে ॥ ১২ ॥ 

ষঃ স্তোস্বাত্যনয় স্তত্যা শ্রদ্ধাবান্ প্রত্যহং গুচিঃ। 
মাং বা হরং বা বিষুং বা তত্যতুষ্টাঃ সদা বয়ম্॥ ১৩॥ 
দাস্যামঃ সকলান্ কামান্ পুত্রান্ পোত্রান্ পশুন্ বন্থু । 
সৌভা গামাযুরারোগাং নির্ডয়ত্বং রণে জয়ম্ ॥ ১৪ ॥ 

প্হিকামুদ্সিকান্ ভোগানপবর্গং তথাক্ষয়ম। 
যদ্-যদিষ্টতমং তন্ত তত্তৎ সর্ব্ং ভবিষ্মৃতি ॥ ১৫। 
তশ্মাৎ সর্ববপ্রযত্ধেন পঠিতব্যঃ স্তবোত্তমঃ। 

অভীষ্টদ ইতিখ্যাত স্তবোহয়ং সর্বসিদ্ধিদঃ ॥ ১৬॥ 

বেদসকল তোমার নিশ্বাস। অধিলজগৎ তোমা হইতে নির্গত 
তোমার স্বেদবিন্দু। তোমার পাদদেশে বিশ্বভৃতগণ, আকাশে তোমার 

শীর্ষদেশ ) নাভিদেশে অন্তরীক্ষ; বনম্পতিমকল তোমার লোমরাজি ; 

চন্ত্র তোমার মন হইতে জাত । হে প্রভো ! সুর্ধ্যই তোমার চক্ষু। তুমিই 
সমস্ত, তোমাতেই সমস্ত, এই জগতে যে স্তব করে সেও তুমি, যাহ! দির 

স্তব করে তাও তুমি, যাহাকে স্তব করে তাও তুমি। হে ঈশ্বর ! এই 
সমস্তজগৎ তোমাদ্বারাই আচ্ছাদিত অতএব তোমাকে ভূয়োতূয় নমস্কার । 

ন্ধা তখন প্রণত দেবগণকে বলিতে লাগিলেন--যে ব্যক্তি পবিত্র হুইয়া 
শুদ্ধাসহকারে প্রত্যহ এই: স্তবদ্বারা আমাকে, হরকে অথব! বিষ্ণুকে 
স্ততি করে, আমরা সর্ব! তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়। তাহাকে সর্বাতীষ্ট-- 
পৃত্, পোল, পণ্ড, ধন, সৌভাগ্য, আমু, আরোগ্য, অভয়, রণে জয়, 



২২৮ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
সি ফা ৭ ৮ সির ০ ৪5 ০৯০৯ লীন ঠা ৬ তাক শিউর রি লী তত 21৮৮ ভজিলী শী চিত ৭ ০৯৪৯ পা এসি ডা, ০২ র্ 

এপ এ ১ পপ জা তত পা কত এড ৯ লা ১৯. 
শি স চশ পি তত পি লী 

সমকালে নিগুণসগুণ। 
অন্ত দেবাধিদেবস্ত পরস্ত পরমাত্মনঃ | 

জ্তানাদেব পরাসিদ্িন্নতিনুষ্ঠানহঃখতঃ ॥ 

ন হোষ দূরে নাভ্যাশে নালভ্যো বিষমেন চ। 
গ্বানন্দাভাসরূপোহপৌ স্বদেহাদেব লভ্যতে ॥ 
কিঞ্চিন্নোপকরোত্যত্র তপো্দান ব্রতাদিকম্ 

স্বভাবমাত্রে বিশ্রান্তিমৃতে নাত্রাস্তি সাধনম্ ॥ 

চিন্মাত্রমেষ শশিভূচ্চিন্মাত্রং গরুড়েশ্বরঃ | 

চিন্সাত্রমেব তপনশ্চিন্মাত্রং কমলোস্ভবঃ ॥ ৮ ॥ 

এঁহিক পারত্রিক ভোগ ও নির্বাণমুক্তি প্রদান করি । যাহা যাহা তাহার 
ইষ্টতম তৎ সমস্তই তাহার হয়। অতএব সর্বপ্রযত্বে এই উত্তম স্তব 
সকলেরই পাঠ কর! কর্তব্য । সর্বসিদ্ধিপ্রদ এই স্তোত্র অভীষ্টদ নামে খ্যাত। 

এই দেবাদিদেব পরমাত্মাকে জানাই তাহাকে প্রান্তির উপায়। জ্ঞান 

হইতেই পরমসিদ্ধি লাভ হয়; কোন প্রকার কষ্টকর অনুষ্ঠানে তাহাকে 
পাওয়া যার না। ইনি দূরেও নহেন নিকটেও নহেন, কোন প্রকার 

কষ্টকর কার্য্যঘবারা ইহাকে লাভ করা যায় না। আপন আনন্দের আভাস 

স্বরূপ ইনি, ই'হাকে স্বদেহেই লাভ করা যায়। তপস্তা গান ব্রতাি 

পরমপুরুষকে লাভের পক্ষে কিছুই উপকার করিতে পারে না। স্বভাবে 
বা আপনি আপনি ভাবে বিশ্রান্তি ভিন্ন এবিষয়ে অন্য কোন সাধনা নাই। 

বিশ্বত কহারকে স্মরণ করিলেই যেমন তাহা কণ্েই পাওয়! ধায় ইনিও 

সেইরূপে লভ্য। - 
এই চিন্াত্র দেবই চন্দ্রশেখর মহাদেব, এই চিন্মাত্র দেবই গরুড়েশ্বর 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ২২৯ 
৯ সি, এছ তা তা আত লিও এসি ও জা তর ত* লাশ পাত ২১ ৩ ক্রিস, এর একি জর রিল ডা খনন নাত ও চা টিন 

ম্মািষণদয়ো দেবাঃ যাদব মরীচয়ঃ। 

যম্মাজ্জগন্ত্যনস্তানি বুদ্বুদ! জলধেরিব ॥ ৯ ॥ 

ষংযাস্তি দৃশ্তবৃন্দানি পয়াংসীব মহার্ণবম্। 

য আত্মানং পদার্থঞ্চ প্রকাঁশয়তি দীপবৎ ১০ ॥ 

য আকাশে শরীরে চ দৃষৎস্বগ্স, লতাস্থ চ। 

পাংন্ুঘ্রিষু বাতেষু পাতালেষু চ সংস্থিতঃ ॥ ১১ ॥ 
যঃ প্লাবয়তি সংরদ্ধং পুর্য্যষ্টক মিতস্ততঃ । 

যেন মূকীরুতা মুঢ়াঃ শিলাধ্যানমিবাস্থিতাঃ ॥ . ২॥ 

ব্যোম যেন কৃতং শুনাং শৈল! যেন ধনীকৃতাঃ। 

আপোক্রতাঃ কৃতা যেন দীপো৷ যন্ত বশে! রবিঃ ॥ ১৩ ॥ 

বিষ, এই চিন্মাত্র দেবই এই সুর্য, এই চিন্মাত্র দেবই এই কমলযোনি 
বন্ধা। 

ইহা হইতেই বিষণ ব্রহ্মাদি দেবতা হুরধ্য হইতে রশ্ির ন্যায় 

জন্মিতেছে। অনস্ত জগৎ ই*হা হইতে সমুদ্রে বুদ্বুদ মত জন্মিতেছে। 

ই'হাতেই দৃশ্তবস্ত সমূহ প্রলয়কালে মহাসমুদ্রে জলরাশি প্রবিষ্ট হওয়ার 
মত প্রবেশ করিতেছে । প্রদীপ যেমন আপনাকে ও অন্তবস্তকে প্রকাশ 

করে সেইরূপ ইনিও আপনাকে ও অন্যবস্ত সমূহকে প্রকাশ করিতেছেন । 

ইনিই আকাশে শরীরে, পাষাণে জলে, লতায় তন্ে, পর্বতে বায়ূতে ও 

পাত্তালে অবস্থিত। ইনি পুষ্যষ্টককে-__কর্মেক্তরিয়, জ্ঞানেন্দরিয়, সুম্্ভৃত, 
প্রাণ অবিস্তা কাম কর্ম অন্তঃকরণ প্রভৃতি সংঘাতকে ইতস্ততঃ 

অন্তরে বাহিরে আপন চিৎঘার! পরিবেষ্টন করিয়া প্লাবিত করিতেছেন। 

ইনি মুঢ়কে মৃক ও পাষাণকে ধ্যানভাবে রাখিয়াছেন। চেতনের চেতন! 
ও অচেতনের বৈচিত্র ইনিই দিতেছেন। ইনিই আকাশকে শুন্ত 



২৩০ বিচার-চন্দ্রোদম়্ । 

বাযুভূত্বা বিক্ষিপতে চ বিশ্বমগ্রিতৃত্ধা দহতে বিশ্বূপঃ। 
আপোতৃত্বা মজ্জয়তে চ সর্বং ত্রঙ্গাতৃত্ব। স্থজতে বিশ্বসংঘান্॥ 
জ্যোতিভূতিঃ পরমোহলৌ পুরস্তাৎ প্রকাশতে যৎ প্রভয়। বিশ্বরূপঃ 
অপঃ সৃষ্ট! সর্বভূতাত্মযোনিঃ পুরাকরোৎ সর্বমেবাথ বিশ্বমূ ॥ 
ধতুন্ুৎপাতান্ বিবিধান্ততূতানি মেঘান্ বিদ্যুৎ সর্বমৈরাবতং চ। 

সর্বং কৎমং স্থাবরং জঙ্গমং চ বিশ্বাত্বানং বিষ্মেনং প্রতীহি ॥ 
মৃত্যুশ্চৈব প্রাণিনামস্তকালে সাক্ষাৎ কৃষ্ণঃ শাশ্বতো ধর্মনবাহঃ। 
ভূতং চ যচ্চেহ ন বিদ্ন কিঞ্চিদ্বিঘক্সেনাৎ সর্বমেতৎ প্রতীহি ॥ 
যত প্রশশ্তং চ লোকেষু পুণ্যং ষচ্চ সুভান্ডভম্। 

তৎসর্ধং কেশবোইচিন্ত্যো বিপরীতমতঃ পরম্। 
মহাভারতে। 

করিতেছেন ও জলকে দ্রব করিতেছেন। ইহার বশীভূত হইয়াই রবি 
দীপ্ত শ্বভাববিশিষ্ট ছইয়া গ্রকাশ পাইতেছেন। 

এই বিশ্বরূপ পুরুষ বায়ু হইয়া! বিশ্বকে বিক্ষিপ্ত করিতেছেন, অগ্নি 

হইয়া! সমস্ত দগ্ধ করিতেছেন, সলিল হইয়! সমস্ত বস্ত নিমগ্ন করেন এবং 
ঝ্রন্ধা হইয়! বিশ্বসম্ত স্থজন করেন। এই পরম পুরুষ জ্যোতিম্বরূপ 
হুইন্না আপনার জ্যোতির প্রভায় আপনি বিশ্বরূপে প্রকাশিত হয়েন। 
পুর্ধ্বে সলিল স্থষ্টি করিয়া এই সর্ধভূতের জন্মদাতাই.. সমস্ত বিশ্ব 
চর করেন। ইনিই খাতু, ইনিই উৎপাঁৎ, বিবিধ অ্ভুতবস্ত, এরাবত, 

স্থাবন্গ জঙ্গম, সমন্তই এই বিশ্বীত্ধ বিষণ, ইহা) তুমি জীন 
এই ধর্ববাহক নিত্য গ্রীকঞচ স্বয়ং পপ্রাণিগণের অস্তকালে মৃত্যুূপে 

আগমন ফল্পেন। এই জগতে যত প্রাণী দেখিতেছ তাহা বিত্বকমেন 
হইতে পৃথক্ নহে জানিও। এই জীবলোকেই যাহা প্রশস্ত, পবিত্র, গুত 
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ণ 

জী ভগবান ও ভক্ত | 

অহং হি সর্ব ভাবানামন্তন্তিষ্ঠামি সর্ববগঃ | 
মাং সর্বসাক্ষিণং লোক! ন জানস্তি প্রবঙ্গম ॥ ৩॥ 

সর্বে লোক নমস্যস্তি ব্রহ্ম! লোকপিতামহঃ। 

্যায়ন্তি যোগিনে৷ দেবং ভূতাধিপতিমীশ্বরম্ ॥ ৭ ॥ 
মাং পশ্তান্তীহ বিদ্বাংসো ধার্িক! বেদবাদিনঃ। 

'তেষাং সন্গিহিতো নিত্যং যে ভক্তা মামুপাঁদতে ॥ ৯ ॥ 

এবং যাহ! কিছু অণ্ভ সেই সমন্তই ভাবনার অতীত কেশব। ইহা 
অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ আছে ইহ জন্পনা কল্পন! মাত্র। 

সর্বগামী আমি, সকল্ভাবের অন্তরে আমিই থাকি | হে মহাবীর ! 

মানবের! সর্বসাক্ষীন্বরূপ আমাকে জানেনা । সমস্তলোকে এবং লোক 

পিতামহ ব্রহ্মাও আমাকেই নমস্কার করেন। আমি সকলভূতের অধিপতি, 

পরমেশ্বর, দেবতা । যোগিগণ আমাকেই ধ্যান করেন। বেদজ্ঞ ধর্মা- 

পরায়ণ বিদ্বানগণ আমাকে দেখিতে পান আর যে সকল ভকজ্জ সর্বদা 

আমার উপাসনা করে আমি তাহাদের নিকটেই থাকি। [মানুষ ! 

ভোমার ভ্ম কি? তুমি সর্বদ! তাহাকে লইয়৷ থাক, বাক্য, কর্ধ 

ও ভাবনা তীহাকে সমর্পণ করা রূপ উপাসনা দ্বারা সর্ধদা তাহাকে 
চিন্তাকর বুঁবিবে তিনি তোমার কাছে কাছেই আছেন। যদি অনুভবে 

ন| আইসে তবে গ্রীভগবানের শ্রীমুখের এইবাক্য বিশ্বাস কর ঠিক বুঝিবে 
তিনি কাছে কাছে ঘুরিতেছেন।. তিনি যখন নিকটে তখন তুমি ত 
বমকেও ভয় করনা অন্ত পরে কা! কথা |] 
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ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়! বৈশ্তা ধার্মিক মামুপাসতে । 

তেষাং দদামি তৎ স্থানমানন্দং পরমং পদম্ ॥ ১০ ॥ 

অন্েপি যে বিকর্মস্থাঃ শুদ্রান্তা নীচজাতয়ঃ। 

ভক্তিমস্তঃ প্রমুচান্তে কালে মরি চ সঙ্গতাঃ ॥ ১১ ॥ 

ন মন্তুক্তা বিনত্তান্তি মভ্ভূতা বীতকল্সষাঃ | 

আদাবেতৎ 'প্রতিজ্ঞাতং ন মে ভক্তঃ প্রণশ্ততি ॥ ১২॥ 

যো বা নিন্দতি তং মুঢ়ো দেবদেবং স নিন্দতি। 

যো হি তং পুজয়েদ্ ভক্ত্যা স পুজর়তি মাং সদা ॥ ১৩॥ 

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং মদারাধন্কারণাৎ। 

যে মে দদাতি নিয়তঃ স মে ভক্তঃ প্রিয়ো মতঃ ॥ ১৪ ॥ 

অহ্মেব হিসংহ্র্তা শরষ্ঠাহং পরিপালকঃ। 

মায়াবী মামিকা শক্তি ময় লোকাবিমোহিনী ॥ ১৮॥ 

মমৈব চ পরাশক্তি ধা! স! বিগ্ভেতি গীয়তে । 
নাঁশয়ামি তয় মায়াং যোগিনাং হৃদি সংস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥ 

ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তগণ আমার উপাসনা করেন; আমি 
তাহাদিগকে আনন্দময় পর্মপদ প্রদদান করি। আবার কুকর্মপরায়ণ 

শৃদ্রাদি নীচজাতিরাও আমাতে ভক্তিমান্ হইলে কালে সংদার হইতে 
মুস্ত হয় ও আমার সহিত মিলিত হয়। আমার ভক্তগণ “কখনই বিনষ্ট 

হয় না। তাহার! নিষ্পাপ হইগ্ন! আমারই সারূপ্য লাভ করে। আমি 

অবতীর্ণ হইবার সময়েই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি যে, আমার ভক্তের বিনাশ 
নাই। যেমূঢ় আমার ভক্কের নিন্দাকরে, সে দেবদেৰ আমারই নিন্দা 

করে। যিনি ভক্তকে পুজা করেনঃ তিনি আমারই প্ৃক্না করেন। 

আমার আরাধনার জন্ত যিনি সংষমী হইয়া আমাকে পত্র পুষ্প 

আত 
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অহং হি সর্ধশক্তীনাং প্রবর্তক-নিবর্তকঃ। 

আরাধভূতঃ সর্কেষাং নিধানমমৃতন্ত চ ॥ ২০ ॥ 

এক সর্ধাস্তর! শক্তিঃ করোতি বিবিধং জগৎ । 

আস্থায় ব্রহ্গণো রূপং মন্ুয়ী মদধিষ্ঠিতা ॥ ২১ ॥ 

অন্ত চা শক্তিবিপুল সংস্থাপয়তি মে জগৎ । 

ভৃত্বা নারায়ণোহনস্তে! জগন্নাথো জগন্ময়ঃ ॥ ২২॥ 

তৃতীয়া মহতী শক্তি নিহনত্রী সকলং জগৎ । 

তামসী মে সমাখ্যাতা কালাখ্যা রুদ্ররূপিণী ॥ ২৩ ॥ 

সর্বলোকৈকনিম্্ীত। সর্বলোকৈ করক্ষিত। 

সর্বলোকৈ কসংহর্তী সর্বাত্মাহং সনাতনঃ ॥ ১ ॥ 

সর্বেষামেব বস্ত,নামান্তর্ধামী পিতাপ্যহুম্ । 

ময্যেবাস্তংস্থিতং সর্বং নাহং সর্বত্র সংস্থিতঃ ॥ ২॥ 

ভবত! চান্তুতং দৃষ্টং যৎ স্বরূপন্ত মামকম্। 

মায়ৈষা বেখ মে বৎস সা মায় দর্শিত। ময় ॥ ৩ ॥ 
যে! হি সর্বগতঃ সাক্ষী কালচক্রপ্রবর্তকঃ | 

হিরণ্যগর্ভে মার্ভগঃ সোইপি মদ্দেহ সম্ভবঃ ॥ ৯ ॥ 

ফল ও জল দিয় পূজা করেন, তিনিই আমার ভক্ত ও প্রির। আমিই 
হজন-পাঁলন-লয়কর্তা । আমি মায়াবী। আমার শক্তি মায়াই লোক- 
দিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখে । বিদ্ভানামে আমার আর এক পরাশক্তি 
মাছে। সেই পরাশক্তি ছারা আমি যোগিগণের হৃদয়ে থাকিয়া মায়া 
নাশ করি। 

শ্রভগবান রামচন্দ্র আপন প্রিয়ভক্তকে পুনরায় যাহ! বলিলেন সংক্ষেপে 
তাহার ভাবার্থ এই--সর্ধশক্তির প্রয়োগকর্তী ও সংসারকর্তী আমিই। 

সকলের আধার ও এমৃতের নিধান আমি। আমারই একটি শক্তি 
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স সর্বলোকনিন্মাতা মনিয়োগেন সর্ববিৎ। 

তৃত্বা চতুর্ম,খঃ সর্ণং ক্জ্যত্যেবাত্মসম্তবঃ ॥ ১২ ॥ 

যোহপি নারায়ণোহনস্তে! লোকানাং প্রভূরব্যয়ঃ | 

মমৈব পরমামুর্তিঃ করোতি পরিপালনম্ ॥ ১৩॥ 
যোহস্তকঃ সর্বভূতানাং রুদ্রঃ কলাত্মকঃ প্রভৃঃ। 

মদাজ্ঞয়াসৌ সততং সংহরত্যেব মে তন্থুঃ ॥ ১৪ ॥ 

_ হ্ব্যং বহস্তি দেবানাং কব্যং কব্যাশিনামপি | 

. পাঁকঞ্চ কুরুতে বহ্থিঃ সোহপি মচ্ছক্তি চোদিতঃ ॥ ১৫ ॥ 

ষঃ স্বভাস। জগৎ কৃত্ন্নং প্রকাশয়তি সর্বদা | 

থ্ধ্যো বৃষ্টিং বিতন্তে শাস্ত্রেণৈব স্ময়ভূবঃ ॥ ২০ ॥ 
আদিত্যা বসবো রুদ্র মরুতশ্চ তথাশ্থিনৌ । 
অন্তাশ্চ দেবতাঃ সর্ব মচ্ছাসনমধিষ্িতাঃ ॥ ৩৭ ॥ 
ভূমিরাপোহনিলো! বহিঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 

ভূতাদিরাদি প্রকৃতিনিয়োগান্সম বর্ততে ॥ ৪৫ | 
অশেষ জগতাং যোন মোহিনী সর্বদেহিনাম্। 

পপ 

ব্ক্ষরূপ ধরিয়৷ সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বিবিধজগত সি করিতেছে। 

আমার আর এক শক্তি নারায়ণ অনস্ত জগন্নাথ হইয়া জগৎ পালন 

করিতেছে । আমার তৃতীয়। মহাশক্তি রুদ্ররূপে জগৎ নাশ করে। 

আমি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়। আছি। এইবিশ্ব আমাতেই সংস্থিত আমিই 

সকলকে স্ব শ্ব কার্ধ্যে নিষুক্ত করি। সর্বলোকের নির্মাতা, রক্ষিতা, 

সংহর্া লর্বাত্মা আমিই। পর্ববস্তর পিতাও আমি অন্তর্ধামীও আমি। 

তুমি আমার যে নারাণমূত্তি এই মাত্র দেখিলে, উহ! আমি 

মায়াঘারা দেখাইলাম। কারচক্রের প্রবর্তক মার্ভগুরূপী হিরণ্যগরড 
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মাঁয়া বিবর্ততে নিতাং সাপীস্বর নিয়োগতঃ ॥ ৪৬॥ 
বন্ছনাত্র কিমুক্তেন মম শক্ত্যাত্বকং জগৎ । 
ময়ৈব পূর্য্যতে কৃতস্নং ময্যেব প্রলয়ং ব্রজেৎ ॥ ৪৯ ॥ 
অহং হি ভগবানীশঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ সনাতিনঃ | 
পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম মত্তো হান্তন্ন বিদ্াতে ॥ ৫০। 

ভক্ত ও তগবান্। 

্যাত্বা হ্ৃদিস্থং প্রণিপত্য মূর্ঘ। 
বন্ধাঞজলি বঁযুসূতো মহাত্মা । 
ওক্কারমুচ্চার্য্য বিলোক্য দেব-- 
মস্তঃ শরীরে নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ১॥ 
স্বামেকমীশং পুরুষ প্রধানং 
প্রাণেশ্বরং রামমনস্তযোগম্। 

নমামি সর্বাস্তর সন্নিবিষ্টং' 
প্রচেতসং ব্রহ্মময়ং পবিত্রম্ ॥ ৩॥ 

বা, নারায়ণ, রুদ্র, অগ্নি, বরুণ, চন, হু, ইন্দ্র, যম, কুবের, নিখতি, 
ঈশান, বামদেব, গণপতি, কার্তিক, মরীচি, সরম্বতী-- ইহারা সকলেই 
মামার নিয়োগে ন্ব স্ব কাধ্য করিতেছে । মায়াও আমার আদেশে 
মস্তই করিতেছেন। 

হাত বায়ুপুত্র হৃদয়স্থিত দেবতার ধ্যান করিয়া, মন্তকন্ধার! প্রণাম 
করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে ওয্কার উচ্চারণ করিতে করিতে সেই অস্তঃশরীরে 
ধারগুহাশারী ইষ্টদেবতাকে দেখিতে পাইলেন। 

ইমিই একমাত্র ঈশ্বর । তুমিই পুক্ুষ, তুমিই প্রধান, তুমিই গ্রাণেশ্বর, 



২৩৬ বিচার-চজ্জোদয় 

তবত্ঃ প্রনত। জগতঃ প্রস্থৃতিঃ 

সর্বাত্বস্থষ্টেঃ পরমাণুভৃতঃ। 
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীক়াং 

স্তামেব সর্বং প্রবদস্তি সম্তঃ ॥ ৫ ॥ 

হিরণ্যগর্ভো জগদস্তরাত্ম' 

ত্বত্বোহধিজাতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ | 
স জায়মানো। ভবত। বিস্থাষ্টো 

যথাবিধানং সকলাঃ সসর্জ ॥ ৬ ॥ 

ত্বত্তে বেদাঃ সকলাঃ সম্প্রবৃত্তা _ 

স্তযোবান্তে সংস্থিতিং তে লভস্তে ৷ 

পশ্তামি ত্বাং জগতো হেতুভৃতং 

নৃত্যন্তং স্বে হৃদয়ে সন্নিবিষ্টম্। 

তুমিই অনস্তকীর্তি। সকলের অন্তরে তুমিই অধিষ্টিত। তুমিই ব্র্মময 

প্রচেতা, তুমিই পবিত্র রামমূত্তি, আমি তোমাকে প্রণাম করি। 

জগৎপ্রসবকারিণী প্রন্কৃতি তোম! হইতে উদ্ভৃত। সৃষ্ট আত্মাসমূহের 

পরমাণুস্বরূপ তুমি। ভুমি অণু হইতেও অগু, মাঁবার মহৎ হইতেও মহৎ। 

অর্থাৎ অতি সুক্ তুমি আবার অতি বৃহৎ তুমি। সাধুগণ তোমাকেই 

সর্বময় বলেন। পা 

হিরণ্যগর্ভ তুমি, জগতের অন্তরাত্মাও তুমি। তোমা হইতেই পুরাণ 

পুরুষ আবিভূতি হইয়াছেন। তিনি আবির্ভূত হইয়! তোমার আদেশে যথা- 

বিধি এই বিশ্বপ্রবাহের স্থষ্টিবিধান করিতেছেন । ্ 
ঘেদসকল তোম! হইতেই উৎপন্ন হইয়৷ অস্তে তোমাতেই স্থিতি 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ২৩৭ 

ত্বয়ৈ বেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং 

মায়াবীত্বং জগতামেকনাথঃ ৷ 

নমামি ত্বাং শরণঞ্চ প্রপদ্ঠে 

যোগাত্মানং চিৎপতিং দিব্য নৃত্যম্ ॥ ৮ ॥ 

পশ্ঠামি ত্বাং পরমাকাশমধ্যে 

নৃত্যন্তং তে মহিমানং ম্মরামি। 

সর্বাত্বানং বুধ! সন্নিবিষ্টং 
ব্রঙ্গানন্দ মনুভূয়ানুভূয়্ ॥ ৯ ॥ 

ওস্কারস্তে বাচকে মুক্তিবীজং 

ত্বামক্ষরং প্রকৃতৌ গৃঢ়রূপম্ । 
ত্বং ত্বাং সত্যং প্রবদস্তীহ সম্তঃ 

্বয়ম্প্রভং প্রভাবতো যত প্রকাশম্ ॥ ১০ ॥ 

লাভ করে। জগতের হেতুভূত তোমাকে আমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া 
নৃত্য করিতে দেখিতেছি। | 

এই জগতচক্র তুমিই ঘুরাইতেছ। জগতের একনাথ তুমিই আর তুমি 
মায়াবী। আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি এবং আমি তোমার শরণ 

ন্ইতেছি। তুমি যোগাত্মা, তুমি চিতের পতি এবং অপূর্ব নৃত্যপরায়ণ । 
আমি পরমাকাশমধ্যে তোমাকে নৃত্য করিতে দেখিতেছি এবং 

তোমার মহিমা স্মরণ করিতেছি । তুমি বিবিধরূপে বিরাজিত সকল বস্তর 

আত্মা। আমি তোমাকে যতই দেখিতেছি, ততই আমার পুনঃ পুনঃ 
বন্ধানন্দ অনুভব হইতেছে ॥ | 

মুক্তিবীজ ওকষ্কার তোমাকে বলিয়৷ দিতেছেন। তুমি অক্ষর কিন্তু 
তোমার রূপ প্ররুতিতে গুপ্ত। সাধুগণ বলেন যে তুমি সত্যস্বরূপ স্বয়ম্প্রভ 

ও দীপ্তিবিশিষ্ট সমস্ত বস্তর প্রকাশ শক্তি । 
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একো বেদে। বছুশাখে! হানস্ত- 

স্বামেবৈকং বোধয়ত্যেকরূপম্। 
সংবেদ্তং স্বাং শরণং যে গ্রপম্না- 

স্তেষাং শাস্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ১২ 

একে দেব স্বং করোষীহ বিশ্বং 

ত্বং পালয়স্তখিলং বিশ্বরূপম্। 

ত্বযোবাস্তে বিলয়ং বিন্দতীদং 

নমামি হাং শরণং ত্বাং প্রপন্নঃ ॥ ১৪ ॥ 

ত্বমেব বিষুশ্চতুরাননস্্বং 

ত্বমেব রুদ্রে। ভগবানপীশঃ। 

ত্বং বিশ্বনাতিঃ প্রকৃতি: প্রতিষ্ঠা 

সর্বেশ্বরত্বং পরমেশ্বরোহপি ॥ ১৭ ॥ 

বেদ'এক । তাহার বন্থশাখা । সুতরাং তাহ! অনন্ত। বেদসকল 

একমাত্র তোমাকেই তুমি যে একরূপ তাহাই বুঝাইতেছেন। সম্যক্- 

রূপে জানিরার বস্ত তুমিই! ধীহারা' তোমার শরণাপন্ন হন, তাহারাই 

চিরশাস্তি লাভ করেন--অন্ঠের সে শাস্তি হয় না । 

একমাত্র দেবতা তুমি। তুমিই এই বিশ্বের স্ৃষ্টিবিধান কর। 
িশ্বরপ ধারণ করিয়া তুমিই নিখিল বিশ্বকে পরিপাঁলন করিতেছ। আর 
তোমাতেই অস্তিমে এই সমস্ত লয় হইবে। রানির সারি 
তোমাকে আমার প্রণাম । 

তুমিই বিষ, তুমিই ব্রন্ধা, তুমিই রুদ্র, তুমিই ভগবান্, সার তুমিই 

বা কের বা নখ সেইরূপ -বিশ্বনাভি ষে প্রকৃতি, 

তুমিই তাহার প্রতিষ্ঠাতা | তুমি সর্বেশ্বর তুমিই পরমেশ্বর | 
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ত্বৎ পারদপদ্ধ স্মরণাদশেষং 

সংসারবীজং বিলম্নং প্রয়াতি ৷ 

মনো নিয়ম্য প্রণিধায় কায়ং 

প্রসাদয়়াম্যেকরসং ভবস্তম্ ॥ ২১ ॥ 

নমোহস্ত রামায় ভবোতবায় 

কালায় সর্ব্বেক হরায় তৃভ্যম্। 
নমোহস্ত রামার কপর্দিনে তে 

নমোহ্গ্য়ে দর্শর় রূপমগ্রাম্ ॥ ২২ ॥ 

ততঃ স ভগবান্ রামো লক্ষ্মণেন সহ প্রভূঃ | 

সংহৃত্য পরমং রূপং প্রকৃতিস্থোভবং স্বয়ম্ ॥ 

স্তোষ্যস্তি যেহনয়া স্তত্যা তে যাস্তস্তি পরাং গতিম্ ॥ 

শ্ীগীতায় বিভৃতিযোগ । 
ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্ত মুর্তিন! । 

মতস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ ॥ 
তোমার দাপন্গরণে সংসারী নিশেবে লতা হওক 

রঃ আমি মনকে গংযত এবং শরীরকে স্থির করিয়া তোমাকে 

প্রদন্ন করিতে প্রাণপণ করিতেছি । 8. 

জগতের উদ্তবকর্তী এবং সর্বসংহারক কালরূপী রামচন্্রকে নমস্কার । 
শিবরপী ও অগ্সিরূগী তোমাকে নমস্কার । হে প্রভূ! তোমার পূর্বকার 
সৌম্য রূপ এখন প্রদর্শন কর । 

তখন প্রস্ভু তগবান্ রামচন্দ্র, লক্ষণের সহিত আপন পরমন্ধপ সংহার 

করিঝ। স্বয়ং প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং বলিলেন স্তব দ্বারা বাহার! 
মামার স্তাতি করেন, তাঁহারা পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন । 

২৩ ঙ 
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ন চ মংস্থানি ভূতানি পশ্ত মে যোগমৈশ্বরম্। 
ভূততৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ 

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্। 

তথ সর্বাণি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয় ॥ 

পিতামহস্ত জগতো মাত৷ ধাতা৷ পিতামহঃ । 

বেগ্কং পবিভ্রমোস্কার খক্ সাম যজ্তুরেব চ॥ 

গতির্ভর্তী প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং নুহৃৎ। 

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ 

অহং সর্বস্ত প্রভবে মত্তঃ সর্ধং প্রবর্ততে। 

ইতি মত্ব! ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ 

হস্ত তে কথরিষ্যামি দিব্যাহাত্ম বিভূতয়ঃ | 
প্রীধান্ততঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরন্ত মে ॥ 

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ। 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ ॥ 

ততংস্প্যাপিয়া আছি। পুরণ আমি আমাতে আমার অংশ স্বরূপ 

ভূতগণ আছে, কিন্ত খ্তৃতে অথণ্ড আমি নই। আমার যোগমৈশব্ 
আমিই আছি-_ভূতাদি যাহ! কিছু আমা হইতে পৃথক্ 

তাহা! আমাঁতে নাই। -ই্্রজালে আছে মত দেখায়। আমার আত্মা 
আমার স্বরূপটি যাহা-_তাহা ভূতসমূহকে ধরিয়া! আছে, পাঁলন করিতেছে 
তথাপি এই ম্বরূপটি ভূতস্থ নহে। তবুষে বলি আমাতেই সর্বতৃত 
ইহা আকাশের সহিত অসংশ্লিষ্ট হইয়াও বায়, যেমন সর্বত্রগামী ও মহান 

সেইরূপ । হস্ত--হে? বিস্তরস্ত-_বিভূতি সমূহের অন্ত নাই। তাই 

প্রধান গ্রধান কিছু বিভৃতি ধলিতেছি। [ আমিই আঁছ। আর যাহা 



বিচার-চন্্রোদয়। ২৪৯ 
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আদদিতানামহং বষুর্জযোতিযাং রবি রং শুমান্ | 

মরীচিম্মরতামস্সি নক্ষত্রাণাঁমহং শশী ॥ 
বেদানাং সামবেদোহন্মি দেবানামস্মি বাসবঃ। 

ইন্রিয়াণাং মনশ্চাম্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ 
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্। 

বস্থনাং পাবকম্চাশ্মি মেরঃ শিখরিণামহম্ ॥ 

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ! বৃহম্পতিম্। 

সেনানীনামহং স্বন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ 

 মহ্র্ষীণাং তৃগুরহং গিরামন্ম্যেকমক্ষরম্। 
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহম্মি স্থাবরাণাং হিমালয় ॥ 

অশ্থথঃ সর্ববক্ষাণাং দেব্ীণাঞ্চ নারদঃ। 

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধান্মং কপিলোমুনিঃ ! 

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামূতোত্তবম্। 

ধ্ররাবত্তং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ 

কিছু তাহা! আমাকে আশ্রয় করিয়া আমার মায়া ইন্দ্রজালরূপে আমাতেই 
তাসাইয়াছে। মানুষ যে মৃত্যুর ভয় করে, আমিই মৃত্যুক্ূপে মানুষকে 
হণ করি। মানুষ যষেরোগ শোক ছুঃখকে এন্ড ভয় করে এই সকল 
আমিই। এ সব মানুষ একবারে বুঝিবে না বঙ্িয়া, তাই প্রধান প্রধান 
বস্তুতে আমার বিভূতি বলিতেছি ] গুড়াকেশ নি্রাজয়ী অঙ্জুন। অং শুমান্ 
রঝ_রশ্যিযুক্ত কর্ধ্য। মরুতাং__মরুদণিণের মধ্যে আমি মরীচিনামক 
রে বায়। যক্ষরক্ষসাং__যক্ষরাক্ষমগণের মধ্যে ধনপতি কুষের। 

আসর ম মধ্যে আমি অগ্নি। 
পুরোধলাধ্চ__পুরোহিতগণের মধ্যে । গিরাং--পদাত্মক বাক্য সক- 

জের মধ্যে। উচ্ৈশ্রবদং--অস্বের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবাঃ। আমুধানাং 
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আয়ুধানামহং বজ্ঞং ধেনুনামন্রি কামধুক্। 

প্রজনশ্চাশ্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামশ্সি বাসকিঃ ॥ 

অনস্তশ্চাম্মি নাগানাং বরুণো! যাদসামহম্ । 

পিতৃণামর্যাম! চাস্মি যমঃ সংবমভামহম্ ॥ 

প্রহলাদশ্চাম্মি দৈত্যানাং কালং কলয়তামহম ' 

মূগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ' 

পবনঃ পবতামন্রি রামঃ শন্ত্রভৃতামহম্। 

বধাণাং মকরম্চান্মি আতসামস্মি জাহ্বী ॥ 

সর্গাণামাদিরস্তশ্চ মধ্যঞ্চেবাহমর্জুন | 

অধ্যাত্মবিষ্ভা বিদ্তানাং বাদঃ প্রবদতামহুম্। 

অক্ষরাণামকারোহশ্রি দন্বঃ সামাসিকন্ত চ। 

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ 

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুস্ভবস্চ ভবিষ্যতাম্। 

কীর্তিঃ গ্রীন্বাক্ চ নারীণাং স্থতিন্মেধ! ধৃতিঃ ক্ষম! ॥ 

বৃহৎ সাম তথা সার্মীং গায়ত্রী ছন্দসামহম্। 

. মাসানাঁং মার্গশির্ষোহহমৃতুনাং কুস্থমাকরঃ ॥ 
দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজন্তেজস্িনামহম্। 
জয়োহপ্মি ব্যবসাকোহশ্মি সত্বং সত্ববতামহম্।॥ 

অস্ত্রসকলের মধ্যে বজ্র । কামধুক্--কামধেনু । প্রজনঃ-- প্রজা উৎপত্ির 
হেতৃভূত কাম। বাদসাং--জলচরগণের মধ্যে। কলয়তাং--সংখ্যাকারী- 
দিগের মধ্যে। বৈনতেয়--গরুড়। রামঃ-দাশরধি রাম । * ঝষাণাং- 
মতন্গণের মধ্যে । সর্গাণাং_স্থষ্টির আদি অন্ত মধ্য। উশনাঃ-_-শুক্রা 

চারধ্য। গুানাং_গোপনীর বিষয়ের মধ্যে আমি চুপ করিয়া থাকা 
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পিস শিস হই 

বৃফীণাং বান্ুদেবোহশ্মি পাগুবানাং ধনগজয়ঃ ! 
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ 

দণ্ডো দময়তামন্মি নীতিরন্মি জিগীষতাম্। 
মৌনং চৈবান্মি গুস্থানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ 
ষচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন। 

ন তদস্তি বিনা যৎ স্তান্ময়! ভূঁতং চরাচরম্ ॥ 

নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ। 
এষ তৃদ্দেশতঃ প্রো! বিভূতের্বিস্তরে! ময়! ॥ 

যদ্যদিভূতিমৎ সত্তং শ্রীমদূর্জিতমেব বা। 
তত্ত দেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥ 

অনেন বন্ুনৈতেন কি জ্ঞাতেন তবার্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎনমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ 

৯. 

অজ্ঞুন ও বিশ্বরূপ। 

ন তু মাং শক্যসে ভ্রষ্ট, মনেনৈব স্বচক্ষ যা । 
দিব্যং দদামি তে চক্ষঃ শত মে যোগমৈশবরম্॥ ৮ 

উদ্দেশতঃ-_সংক্ষেপে । বিভূতিমত-_পর্ব্যযুক্ত চু জ্ৃ | 
উদ্দিতং-_বলপ্রভাবাদিতবারা! শ্রেষ্ঠ । অবগচ্ছ_জানিও। এতেন বহুন। 
ভাতেন--এইরূপ পৃথক পৃথক বহুজ্ঞানে আবশ্তক কি? একাংশেন 
বিউভয--একদেশমাত্রে র্যাপিয়া। 
কিন্ত তুমি এই স্বকীয় চরমচিক্ষ দ্বারা আমাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে 

শা; অতএব তোমাকে দিব্য জানচক্ষ, প্রদান করিতেছি; তন্বারা৷ আমার 
সাধারণ যৌগ অর্থাৎ অঘটনঘটনাসাম্থ্য দেখ ॥ ১ 
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কি কিক 

ভাস্কর পপি লস পি স্পরাস্ি লা শত জর পি স্টিল এলি 2৭ পা লা 

সঞ্জয় উবাচ। 

এবমুক্ত1 ততো! রাজন্ মহাযোগেশ্বরোহরিঃ | 

দর্শয়ামাস পার্থার পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ 

অনেকবক্ত,নয়নমনেকাতভূতদর্শনম্। 

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোস্ভতায়ুধম্ ॥ ১০ 

দিব্যমাল্যান্বরধরং দিবাগন্ধান্থুলেপনম্ । 

সর্ধাশ্চর্য্যময়ং দেবমনস্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ 

দিবি কৃর্যাসহত্রন্ত ভবেদ্যুগপছুখিতা | 

যদি ভাঃ সৃশী সা স্তাভীসন্তন্ত মহাত্মনঃ ॥ ১২ 

তত্রৈকস্থং জগৎ ক্ৃৎস্সং প্রবিভক্তমনেকধা । 

অপত্দ্দেবদেবস্ত শরীরে পাওবন্তদ! ॥ ১৩ 

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ, মহাষজ্ঞেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া, অর্জু- 

নকে প্রশ্বরিক অপূর্ববরূপ দর্শন করাইলেন ॥২ 

[ সেই রূপ কীদৃশ, তাহা কহিতেছেন ]--অসংখ্য মুখবিশিষ্ট। অসংখ্য 

নেত্রবিশিষ্ট, অসংখ্য অন্ভুত দর্শনীয়বন্ত বিশিষ্ট, অসংখ্য দিব্য আভরপবিশিষট 

এবং অসংখ্য উদ্ভত দিব্যান্তরবিশিষ্ট, দিব্যমালা ও দিব্যবস্ত্রধারী, দিবাগন্ধ 

জ্রব্যে অনুলেপিত, সর্বাশ্তর্য্যময়, প্রকাশময় অনস্ত (পরিচ্ছদ শুন্ত ) এবং 

সর্ব মুখবিশিষ্ট 1১০১১ 

ঘদি আকাশে এককালে সহস্র স্ুর্ধ্যের প্রভা উখ্থিত 'হয়, তবে তাহা 

সেই মহাত্থার (বিশ্বরূপের ) প্রভার কথঞ্চিৎ তুল্য,হইতে পাঁরে॥ ১২ 

তৎকালে পাুননান সেই দেবদেব স্রকুষ্ণের দেহে নানাভাগে বিতর 

সমগ্র জগন্মগুল [ তদীয় অবয়বন্ূপে ] একত্র ব্যবস্থিত অবলোকন 

করিলেন ॥ ১৩ 



বিচার জি | ২৪৫ 
২৯ ৫ ও এ ৯, সি ও ৬ সিট নিস এ এ তি শী লা? তীষটি শিক্ছি ভিসন ই ০ 

ততঃ স £ বিশিষ্ট হটরোমা ধন ধনগ্রয়ঃ ॥ 

প্রণম্য শিরস! দেবং কৃতাঞ্জলিরভাঁষত ॥ ১৪ 

অর্জুন উবাচ। 

পশ্তামি দেবাংস্তব দেব দেহে 

সর্ববাংস্তথা ভূতবিশেষসজ্ঘান্ । 

বরহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ- 

মৃষীংশ্চ সর্ববান্নরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ 

অনেকবাহ্দরবক্তনেত্রং 

পশ্তামি ত্বাং সর্ধতোহনন্তরূপম্। 

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং 

পশ্ঠামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপক ॥ ১৬ 

দি পপি ০৯ 5 ভা শি জপ? 

অনস্তর অর্জুন [ সেই অদ্ভূত আকৃতি দর্শনে ] বিশ্ময়ান্িত ও রোমা- 
ঞ্তিতন্থ হইয়া ভগবান্কে মন্তকদ্ধার! প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে 
নাঁগিলেন ॥ ১৪ 

অজ্জুন কহিলেন, হে দেব, তোমার দেহে সমুদয় দেবগণ, পৃথক্ 

পুথক্ প্রাণিসমূহ, দিব্য খাষিগণ, সমুদয় সর্পগণ ও তোমার নাভিকমলে 

অবস্থিত [ দেবাদির ও ঈশ্বর ] ব্রহ্মাকে অবলোকন করিতেছি ॥ ১৫ 
হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বব্ূপ, তুমি অসংখ্য বাছ উদর মুখ ও নেত্রবিশি 

এবং অনন্তরূপ ; আমি সকলদিকেই তোমাকে দর্শন করিতেছি। কিন্ত 
[সর্বব্যাপী বলিয়া] তোমার অস্ত, মধ্য বা আদি কিছুই দেখিতেছি না ॥ ৯৬ 

7২০ পিস ৮০ 

কিমি | 



২৪৩ বিচার-চন্দ্রোদয় । 

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ 
তেজোরাশিঃ সর্ধতে। দীণ্তিমস্তম্। 

পন্তামি ত্বাং ছুনিরীক্ষ্যং সম-- 

দ্বীগডানলার্কহ্যতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ 

ত্বমক্ষরং পরমং বেধিতব্যং 

ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরমং নিধানম্। 

ত্বমব্যয়ঃ শাশতধর্মগোপ্ত 

সনাতনস্তং পুরুষোমতো মে ॥ ১৮ 

অনাদিমপ্যান্তমনস্তবীধ্য- 

মনস্তবান্ছং শশিহ্র্্যনেত্রম্ । 

পন্ঠামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবন্তু,ং 
স্বতেজসা বিশ্বমিদূং তপন্তম্ ॥ ১৯ 

শঙ্খ শী 2 8 লী লস তাস লি, পি ছি লেস চি 

কিরীটধারী গদাঁধারী, চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিশালী তেজঃপুঞ্, ছূর্লক্ষা 
( চর্মচক্ষ র দর্শনাযোগ্য ) প্রদীপ্ত অগ্নি ও সুর্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং 

ইয়ত্তাপরিশূন্ত _-এতাদৃশ তোমাকে আমি সর্বত্র দর্শন করিতেছি ॥ ১৭ 

[ তোমার পশ্বর্ধ্য এইরূপ অচিস্ত্য অতএব ]--তুমি অক্ষরম্থরূপ, পর- 

বর্ষ, | মুমুক্ষগণের ] জ্ঞাতব্য এই বিশ্বের চরম আশ্রয়) তুমি অবায়, 

সনাতন পুরুষ ও নিত্যধন্মের রক্ষক বলিয়! মামার অভিমত ॥ ১৮ 

 উৎপতি স্থিতি ও লয়রহিত, অনন্তবীর্যযসম্পন্ন, অনস্তবাহুবিশিষ্ট 

তোমাকে অবলোকন করিতেছি 7 চন্দ্র ও হুর্য্য তোমার নেত্র স্বরূপ, তোমার 

মুখমগুলে প্রদীপ্ত হতাশন বর্তমান রহিয়াছে ; তুমি স্বীর তেজে নিখিল 

বিশ্বকে সম্তাপিত করিতেছ ॥ ১৯ 



বিচার চক্দ্রোদয় । ২৪৭ 
5 ০৯ ভগ পাটি তি সিসির তিল সিসি তি মক ০ 

াবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি 

ব্যান্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্ট সর্বাঃ। 

দৃাড়ৃতং রপমুগ্রং তবেদং 
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ 

অমীহি ত্বাং স্ুরস্ঘা! বিশস্তি 

কেচিডীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণস্তি | 

্বস্তীত্যুক্ত মহধিসিদ্ধসজ্বাঃ 
স্বস্তি ত্বাং স্তৃতিভিঃ পুফলাভিঃ ॥ ২১ 

রুদ্রাদিত্যা বসবে যে চ সাধ্যা 

বিশ্বেহশ্িনৌ মরুতশ্চোম্বপাশ্চ | 
গন্ধর্ববষক্ষানুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ 
বীক্ষন্তে ত্বাং বিশ্বিতাশ্চৈব সর্কে ॥ ২২ 

হে মহাত্মন্ একমাত্র তুমি শ্বলেক ও ভূলোকের এই অন্তর ( অন্ত- 
রীক্ষ ) এবং দিকসকল ব্যাপিয়! রহিয়াছ ; তোমার এই অপূর্বব ভয়াবহ 
রূপ অবলোকন করিয়া আমি লোকত্রয়কে অতীব ভীত দেখিতেছি ॥ ২* 

ধঁ বন্মু প্রভৃতি দেবগণ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন; [তন্মধ্যে ] 
কেভ কেহ অতি ভীত হইয়। কৃতাঞ্জলিপুটে [জয় জয় রক্ষ রক্ষ ইত্যাদি 
বাক্যে ] রক্ষা প্রার্থন৷ করিতেছেন ) মহযিগণ ও সিদ্ধগণ স্বন্তিবাচন করিয়! 

উৎকৃষ্ট ও স্বিভ্তীরঘ স্তোত্রসমূহ দ্বারা তৌমার স্তব করিতেছেন ॥ ২১ 
রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বন্থুগণ, সাধ্য নামক দেবগণ, বিশ্বদেবগণ, 

অশ্বিনীকুমারঘ্বয়, মরুদগণ, উদ্মপ!, (পিতৃগণ) এবং হাহ। হুহ্ প্রভৃতি গন্ধ, 

কুবেরাদি বক্ষ, বিরোচনাদি অসুর ও সিদ্ধগণ সকলেই বিশযাপ্ হইয়া 
তোমাকে দর্শন করিতেছে ॥ ২২ 



২৪৮ বিচার-চঞজ্জোদয় । 
সপ পাস্তা ছি লী িাস্মিি এসসি উপ পিসি পিসি লস পি পা পম পম সা পপ ১০ ০7০০৬ পাস্সিপাঁতি পাখি পানি ৯ পি পাজি লা পাত সিসি লা ৬ পাস নি শাসিত তি, চে 

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত নেত্রং 

মহাবাহে বন্থবাহ্রুপাদম্। 

বহুদরং বছুদংগ্রীকরালং 

ৃষ্টা লোকাঃ প্রবাধিতান্তথাহম্ ॥ ২৩ 
নভম্পৃশং দীপ্তমনেকব্ণং 
ব্যাত্বাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ । 
দষ্ট? হি স্বাং প্রব্যথিতাস্তরাত্মা 

ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ঠো ॥ ২৪ 

দ্ংঘ্ীকরালানি চ তে মুখানি 

দৃষ্টেব কালানলসন্নিভানি। 
দিশো ন জানে ন লভে চ শরম 

প্রসীদ দেবেশ জগুনিবাস ॥ ২৫ 

হে মহাবাহো, তোমার অসংখ্য বদন ও নেত্রবিশিষ্ট, অসংখ্যবাহু 
উরু ও চরণবিশিষ্ট, অসংখ্য উদরবিশিষ্ট, অসংখ্য দৃত্তদ্ধারা ভীষণ ( অর্থাৎ 

বিক্কৃতাকার ও ভয়ানক ) বিশাল আকৃতি দর্শন করিয়া লোক সমুদ্ধায় ও 

আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি ॥ ২৩ 

[ আমি যে কেবলমাত্র ভীত হইয়াছি তাহা নহে) প্রত্যুত 1--হে 

বিষে, আকাশম্পর্শী (শূন্তব্যাপী) তেজোময়, নানাবর্ণবিশিষ্ট, চল 

বিশিষ্ট ও অত্যুজ্জল বিশালনেত্রবিশিষ্ট তোমাকে অবলোকন করিয়! 

আমি অতিমাত্র ব্যথিতচিত্ত হওয়ায় ধৈর্য্য ও শান্তি লাত -করিতে পারি- 

তেছি না॥ ২৪ 

হে দেবেশ, দত্তত্বারা ভীষণ প্রলয্লাগ্রিতুল্য তোমার মুখসকল রন 
করিয় [ভয়াবেশে] আমি দিক্ সকল চিনিতে পারিতেছি না, ( দিশাহারা 

হইয়াছি ) স্খও পাঁইতেছি না! ; হে জগদাধার, প্রসন্ন হও ॥ ২৫ 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ২৪৯ 
নত ০০৮৩ সি লীন সিসি পরি, এরি সি ৩ | ৭2০ ৮ তিল ৩ সিসিক লী দিতানিত লস্ছিতিস্ ই পাদ তত তা রসি পাজি ভে 

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্্ন্ত পুজাঃ 

সর্ধে সহৈবাবনিপালসজ্বৈঃ | 
ভীম্মো দ্রোণঃ স্ৃতপুত্রস্তথাসৌ 
সহান্মদীয়ৈরপি যোঁধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ 
বক্তাঁণি তে ত্বরমাণ৷ বিশস্তি 

দংস্রীকরালানি ভয়ানকানি। 

কেচিদ্ধিলগ্লা দশনাস্তরেষু 
সংঘৃশ্ান্তে চুনিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭ 
যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ | 

সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবস্তি । 

তথা তবামী নরূলাকবীরা 
বিশস্তি বন্তণ্ভিবিজলস্তি ॥ ২৮ 

[ সপ্তম শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, “এই যুদ্ধে জয়পরাজয়াদি আর 
যাহা কিছু দেখিতে চাও ততসমুদায় আমার দেহেই দেখ* এখন অর্জুন তাহা 
দেখিয়া কহিতেছেন 1--[জয়দ্রথাদি] রাজগণের সহিত এ সেই ধৃতরাষ্ট্রের 

সমুদায় পুত্রগণই এবং ভীম্ম দ্রোণ ও এ কর্ণ [ শিখ ধৃ্টছায়াদি ] আমা- 

দের প্রধান প্রধান যোগ্ধুগণসহ ভ্রুতবেগে তোমার দগ্ীকরাল ভীষণ 
মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ চুপিত মস্তক ত্বারা 
উপলক্ষিত হুইয়৷ তোমার দস্তসন্ধিতে সংলগ্ন রহিয়াছে দেখিতেছি ॥২৬॥২৭ 

যেমন [ বহুমার্গগামিনী | নদী সকলের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখে 
প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই ভুলোকস্থ বীরগণ 

(সকলদিকেই) জাজল্যমান তোমার মুখ সমূহে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৮ 



২৫ চিবার-চন্ত্রোদয় । 
স্পা পি সি সছিনীি0া তি এপ তত স্পা সি সির পা সি পে 

ষথা প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গ 

বিশন্তি নাশার সমুদ্ধবেগাঃ। 

তখৈব নাশায় বিশস্তি লোকাঁ- 

স্তবাপি বজ্ঞাণি সমুদ্ধবেগাঃ ॥২৯ 

লেলিহৃসে গ্রসমানঃ সমস্তা- 

ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ লিঃ । 
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং 
ভাসম্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০ 

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্রর্ূপো 

নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ। 

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবস্তমাদ্তং 
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিষ্ ॥৩১ 

০০০ 

৯ জীপ পা এ আপ পপ পাপ ৮০০ ০০০০ পপ পপ ০ উপ পাপ 

[ অবশভাবে প্রবেশের নদী দৃষ্টান্ত কথিত হইল; বুদ্িপূর্ববক 
প্রবেশের দৃষ্টান্ত কহিতেছেন ]--ষেমন বেগবান্ পতঙ্গগণ | বুদ্ধিপূর্ব্বক ] 
মরণের জন্তই প্রজলিত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই জনসমূহও 

মরণের জন্তই মহাবেগ তোমার মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে ॥.২৯- 

জলস্ত মুখ সমূহ দ্বারা তুমি লোকসমুদ্রায়কে গ্রান করিতে করিতে 
' বারংবার ভক্ষণ করিতেছ। হে বিষে, (বিশ্বব্যাপী) তোমার তীব্র 

প্রভীসকল ম্বতেজে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়! ঘপ্ধ করিতেছে ॥৩* " 

উগ্ররূপধারী তুমি কে? তাহা আমাকে বল। তোমাকে নমস্কার করি। 

হে দেবশ্রেষ্ঠ, প্রসঙ্গ হও) আদি পুরুষ স্বরূপ তোমাকে আমি জানিতে 
ইচ্ছা! করি; কারণ তোমার কাধ্য আমি অবগত নহি ॥ ৩১ 

০ লে 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ২৫৯ 
এ ২ পলাশ লাল লাশটি সসিনাস্মসপিস্দিলাসি শাসিত হল এ পি পাস্সপিশিশি শি পরপর শত পাপসসিিরসিকজিসত ০৩১৩১৩১০১৩১ ৩৯৯৯ রি পলা 

শ্রীভগবানুবাচ। 

কালোহশ্মি লোকক্ষয়কত প্রবৃদ্ধো 

লোকান্ সমাহর্ত মিহ প্রবৃত্তঃ। 
খতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যস্তি সর্বে 

যেহবস্থিতাঃ পপ্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ 

তম্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশে! লভম্ব 

জিত্বা শব্ন্ তৃঙ্ক্ষু রাজাং সমৃদ্ধম। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব 
নিমিত্মান্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩ 

দ্রোণঞ্চ ভীনম্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ 

কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্। 
ময়া হতাংঘ্বং জহি 'মা ব্যথিষ্ঠা 

ষুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্বান্ ॥ ৩৪ 

ভগবান্ কহিলেন।- আমি লোকক্ষয়কারী ভীষণ কাল। লোক 
সকলের সংহারার্থ ইহলোকে প্রবৃত্ত আছি। তুমি বধ না করিলেও প্রাতি- 
পক্ষ সৈন্যদলে (ভীন্মপ্রোণাদির সেনার্দলে ) যে সকল যোদ্ধা! অবস্থান 
করিতেছে, তাহারা কেহই জীবিত থাকিবে না ॥ ৩২ ॥ 

অতএব তুমি যুন্ধার্থে গাত্রোখান কর ; শক্রগণকে এ বিনা ক্লেশে ] 
পরাজিত করিয়। যশোলাভ কর ; এবং সমুদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। [যদিও] 
[ কালম্বরূপ ] আমি ইহাদিগকে ( তোমার শক্রগণকে ) [ যুদ্ধের ] পূর্বেই 
নিহত করিয়াছি ; [ তথাপি ] হে সব্যসাচিন্, তুমি নিমিতৃমাত্র হও ॥ ৩৩ : 

২য় অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে অর্জুন যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তন্লি- 
বারণার্থ কহিতেছেন ]স্*মৎকর্তৃক পূর্বেই নিহত দ্রোণ ভীন্ম জয়দ্রথ ও 



২৫২ বিচার-চন্দ্রোদয় । 

সপ্য় উবাচ । 
এতৎ শ্রুত্বা বচনং কেশবস্য 

কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটা। 
নমস্থৃত্া! ভূয় এবাহ কৃষ্ণং 

সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ 

অর্জুন উবাচ। 

স্থানে হযীকেশ তৰ প্রকীর্ত্যা 
জগৎ প্রহষ্যত্যন্নরজ্াযতে চ। 

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবস্তি 

সর্বে নমস্তস্তি চ সিদ্ধসজ্ঘাঃ ॥ ৩৬ 

কল্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্বন্ 

গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদ্দিকর্তে, | 

কর্ণ এবং অন্তান্ত বীরগণকে তুমি বধ কর? ভয় করিও না, যুদ্ধে শত্রু 

গণকে নিশ্চয়ই পরাস্ত করিতে পারিবে; অতএব যুদ্ধ কর ॥ ৩৪ 

সঞ্জয় কহিলেন।--কেশবের এই কথা গুনিয়া কম্পান্বিতকলেবর 

অর্জুন অতিশয় ভীত হইয়' কৃতার্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কার পুর্ব্বক অবনত 

কলেবরে গদগদস্বরে পুনরায় কহিলেন ॥ ৩৫ মিয়া 

অর্জুন কহিলেন।-_হে হৃধীকেশ [তুমি এইবপ অন্ভুত প্রভাবযুক 

এবং ভক্তবৎমল অতএব ] তোমার মাহাত্্য কীর্তনে [কেবল আমি 
নহি ] জগৎ যে অতিশয় হব ও তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়, রাক্ষসেরা 

যে ভীত হুইয়! চারিদিকে পলায়ন করে, এবং দিদ্ধগণ যে নমস্কার করেন, 
এ লকলই ঠিক ( অর্থাৎ আশ্চর্য্য নহে ) ॥ ৩৬ 

ছে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগনাধার, ভুমি ব্রন্ধা অপে' 



হরিতে | ২৫৩ 
দি নাসপসিলীস পাটি লীন ছি লা? উত্তর স ডিপ তে ট্রি 

অনন্ত দেবেশ জগকিবাস 

ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যত ॥ ৩৭ 

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ 

স্বমস্তয বিশ্বস্ত পরং নিধানম্। 

বেতাসি বেস্তঞ্চ পরঞ্চ ধাম 

ত্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ ৩৮ 

বাযুর্যমোহপ্রির্বরুণঃ শশাঙ্ক: 

প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ । 

নমো! নমন্ডেহস্ত সহঅকৃত্বঃ 

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥৩৯ 
০০০০০০৫৪১2৯ টিন টি 

রসি পা লিলি লো রা তা তা তা তি জাতি তা রি পিসি গা সপ সিল সনদ 

স্পেস পপ শিপ পী পাপা শপ পপ দান পাপী শী? 

ক্ষাও গুরু এবং ব্রহ্মারও জনক) অতএব তোমাকে জগতীস্থ ভূতগণ 

কেন ন! নমস্কার করিবে ? যেহেতু তুমি সৎ [ ব্যক্ত জগৎ] অসৎ ( অবাক্ত 
প্রকৃতি) আর এই দুইয়ের অতীত ( মূলকারণ ) যে অবিনাশী ব্রহ্ম, 

তাহাও তুমি ॥ ৩৭ 

তুমি দেবতাগণের আদি, কারণ তুমি অনাদিপুরুষ; এই বিশ্ব তোমাতে 
বয় প্রাপ্ত হয়, তুমি [বিশ্বের] জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞাতব্য বস্ত, তুমি পরম 

ধাম (বিষুণপদ ) ; [ অতএব ] হে অনস্তপ্ূপ তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া 

অবস্থান করিতেছ ॥ ৩৮ 

| তুমি সর্ধদেবতাত্মক, অতএব তুমি সকলেরই নমন্ত ; রা বলিয়া 
স্তব করিতে করিতে অর্জুন স্বয়ং নমস্কার করিতেছেন ]--তুমি বাসু যম 
অগ্নি বরুণ শশাঙ্ক ( অর্থাৎ সর্বদেবাত্মক ), তুমি প্রজাপতি (পিতামহ ) 

এবং [ তীহারও জনক বলিয়া ] প্রপিতাঁমহ ; তোমাকে সহজ স্তর 

নমস্কার, পুনরায় সহম্্ সহজ নমস্কার) আবারও লহম্র সহমত নমস্কার ॥ ৩৯ 



২৫৪ বিচার-চন্দ্রোদয় 
তি লিস্ট পিসি লিসা তি তিল পালি মিল্ক, তা লা লা ৫ 

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে 
নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ধ। 

অনস্তবীর্্যামিতবিক্রমন্তবং 

সর্ধবং সমাপ্রোষি ততোহসি সর্ব্বঃ॥ ৪০ 

সথেতি মত্বা প্রসভং বহুক্তং 

হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সথেতি। 

অজানতা মহিমানং তবেদং 

ময়! প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ 

যচ্চাবহাসার্থমসৎকতোহসি 

বিহারশয্যাসনভোজনেষু। 

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং 

তত ক্ষাময়ে ত্বামহমগ্রমেরম্ ॥ ৪২ 

[ ভক্তিশ্রদ্ধাদিদ্বারা আদরাধিকাহেতু নমস্কারে তৃপ্তি না পাইয়া পুন- 
রায় নমস্কার করিতেছেন ]-হে সর্বস্বরূপ তোমার সম্মুখে ও পৃষ্ঠভাগে 

নমস্কার; তোমার সকল দিকেই নমস্কার) [ভগবানের সর্বাত্বত 

সপ্রমাণ করিবার জন্ত কহিতেছেন ]--হে অন্তবীর্ধ্, তুমি অমিত- 

বিক্রম; তুমি [সুবর্ণ নির্মিত বলয়াদিতে কারণস্বরূপ ন্ুবর্ণের ন্যায় ] 
সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ 7; অতএব তুমি সর্ধস্বরূপ ॥ ৪০ 

[ অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন +-তোমার এই মহিম! 

এবং এই বিশ্বরূপ না জানায়, আমি অজ্ঞতা বা প্রণয় হেতু, বয়স্ত'মনে 

করিয়া, হে রুষ্ণ, হে যাদব, হে সথে ইত্যাদি তুচ্ছতাচ্ীল্যভাবে যাহা 

বলিয়াছি, হে অচ্যুত, তোমার প্রভাব চিস্তারও অতীত ; আমি বিহার 

শয়ন উপবেশন ও ভোঁজনকালে একান্তে অথবা সথিগণের সমক্ষে 



বিচার-চক্োদয়। ২৫৫ 
৬ পর সিসির লস্ট এরি ৬ পিসি সিকা সা সিল সিশিসিাপি এপিকি "ও পিস সে ৯ ওরস এসি, 

পিতাসি লোকস্ঠ চরাঁচরস্ত 

ত্বমন্ত পুজ্যশ্চ গুরুর্থরীয়ান্। 
ন ত্বৎসমোইস্তযভ্যধিকঃ কুতোহন্তো। 

লোকক্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪5 

তন্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কারং 

প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্ । 

পিতেব পুত্রশ্ত সখেব সধ্যঃ 

প্রিষ়ঃ প্রিক়ায়ার্থসি দেব! সোম ॥ ৪৪ 
অদৃষ্টপূর্বং হৃধিতোহশ্রি দু 
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনে মে। 

লন 5 এল সি পাবি করা ৮ 
পি ১৩্০াসিতি ০৫ সরস পিক 22৮ 

সোপ শিপ 

তোমাকে পরিহাসার্থ যে অবজ্ঞা করিয়াছি, তোমার নিকট আমি তজ্জন্ত 
ক্ষম। প্রার্থনা করি ॥ ৪১ ॥ ৪২ 

[ ভগবানের অচিস্তপ্রভাব কহিতেছেন ]--হে অমিতপ্রভাব, তুমি 
এই চরাচর জগতের পিতা ১ সুতরাং তৃমি পুজ্য, গুরু এবং গুরু অপেক্ষাঁও 

খরুতর; ভ্রিলোকে তোমার সমান অপর কেহ নাই, [কারণ ঈশ্বর 
বাতীত অন্ত পদার্থের সত্তাই নাই । তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোথায় 

আছে ?॥8৪৩ 

হে দেব, তুমি জগতের একমাত্র ঈশ্বর £ অতএব আমি দণ্বৎ অব- 
নত হইয়া প্রণাম পূর্বক তোমাকে প্রসল্ন করিতেছি । যেমন পিতা (দয় 

করিয়া] পুত্রের অপরাধ, সখ মিত্রের অপরাধ এবং প্রিয়ব্যক্তি তাহার 
খিয়ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করিয়! গ্রীতিলাভ করেন, সেইরূপ ণামার 
অপরাধ ক্ষমা! কর ॥ ৪৪ 

[ অনন্তর প্রার্থনা করিতেছেন ]--হে দেব, তোমার এই আতৃষ্টপূর্ব 
২৪ 



২৫৬ বিচার-চন্দ্রোদর । 
র্টিরস সর্ল সিত রি বত জর ৯ সত হানি পাস পি সি পাস ৯৮ ৬ এসি সত পাস স্তস্সসিা লিলি 

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং 

প্রসীদ দেবেশ জগন্লিবাস ॥ ৪৫ 

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত- 
মিচ্ছামি স্বাং স্রষ্ট মহং তখৈব। 

তেনৈব রূপেণ চতুভূজেন 

সহম্রবাহে। ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৮৬ 

জীভগবান্থুবাচ । 

ময়া প্রসরেন তবাজ্জুনেদং 

রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ। 

তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমান্তং 

ষন্ে ত্বদন্তেন ন দৃষ্টপূর্ববম্ ॥ ৪৭ 

রূপ দর্শন করিয়া আমি হ্ৃষ্ট হইতেছি, কিন্তু ভয়ে আমার মন বিহ্বল 

হইতেছে; অতএব [ আমার মনোবেদনা নিবৃত্তির জন্য | তোমার সেই 
[সৌম্য] রূপ আমাকে দেখাও ; হে দেবেশ, হে জগদাধার প্রসন্ন হও ॥৪৫ 

আমি পূর্বে তোমাকে যেমন দেখিয়াছি, সেইরূপই কিরীটশোভিত, 
গদাবিশিষ্ট ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। হে ধিশ্বমূর্তে, হে সহস্রবাহো 

সেই [ কিরীটাদিযুক্ত ] চতুভূর্জি রূপেই আবিভূতি হও [ এতদ্বারা 

অর্জুন গ্রকৃষ্কে পূর্ববাবধি কিরীটাদিযুক্তই _দেখিয। আসিতেছিলেন 
বলিয়া বোধ হয় )॥ ৪৬ 

শ্রীতগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন, [তুমি ভয় পাইতেছ কেন 1] 

আমি প্রসন্ন হইয়া শ্বকীয় সর ৪৪০ 

বিশ্বাত্বক অন্ত এবং আন্ত পরমরূপ দেখাইলাঁম ) আমার এই রূপ তুমি 
ভির্ন আর কেহ পূর্ব দেখে নাই ॥ ৪৭ 



বিচার-চক্তোদয় । ২৫৭ 
» পলি 5 লা তা পাটা ভিপি পািপা রিট জাপা পা পিতার পিসি সি সি স্টিম ৬ ঠা িতীসিপী সি পিসি পি ৬টি লা পা পা লাস্ট রসি সপ রসি স্িসপা 

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ- 

চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিক্ষগ্রৈঃ | 
এবংরূপঃ শক্য অহং নূলোকে 

দরং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ 

মা তে ব্যথ! মা! চ বিমুঢুভাবো 

দৃষ্ট1 রূপং ঘোরমীঘৃত্মমেদম্। 
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্বং 

তদেব মে রূপমিদং প্রপন্ত ॥ ৪৯ 

সঞ্জয় উবাচ। 

ইত্যর্জুনং বাস্দেবস্তথোক্ত1 
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভৃয়ঃ। 
আশ্বাসয়ামাঁস চ ভীতমেনং 

ভূত্ব! পুনঃ সৌম্যবপূর্মহাত্মা ॥ ৫* 

[ এই হুর্ণভদর্শন রূপ দেখিয়া তুমি কৃতার্থ হইয়াছ ]-_হে কুরুশ্রেষ্ঠ, 

বেদাধ্যয়ন, ষজ্ঞাধ্যয়ন [বেদাধ্যয়ন ব্যতীত যজ্ঞাধ্যর়নের অভাব হেতু 
এখানে যজ্ঞশবদ্বারা কর্পস্থত্রাদি যজ্ঞ বিস্তা বুঝিতে হইবে ] দান দ্বারা, 
অগ্িহোত্রাদি ক্রিয়া অথবা চান্জায়ণাদি উৎকট তপন্তার দ্বারা আমার 
এই রূপ, নরলোকে কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না [কেবলমাত্র তুমি | 
ম্নুগ্রহে দেখিয়। কৃতার্থ হইলে ]॥ ৪৮ | | 

আমার এই ভীষণ রূপ দর্শন করিয়া তোমার যেন ক্লেশ বা চিত্ত- 

বিশরম না হয়; তুমি নির্ভীক ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া পুনরায় আমার এই 
সেই [ চতুতূর্জ | রূপই অবলোকন কর ॥ ৪৯ 

সঞ্জয় কহিলেন ।-_বাসুদেব অজ্জুনকে এই বলিয়া! পুনরায় সেই 



২৫৮ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
্্িএস্টিটসসটি্পানটি সনি শিস সিসি স্থির পাপা, সিন্স 

অঞ্জুন উবাচ। 
দৃষ্টেদং মাুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন। 
ইদানীমন্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রক্কৃতিং গতঃ ॥ ৫১ 

শ্বীয় [ কিরীটগনাদিযুক্ত বস্থদেব গৃহে জাত চতুতুর্ধ ] মৃত্তি দর্শন করাই 
জেন; মহাত্ম। (বিশ্বরূপ ) প্রসন্নমুত্তি হুইয়৷ [বিশ্বরূপ দর্শনে ] ভীত 

অর্জুনকে সাত্বনা! করিলেন ॥ ৫০ 
অঞ্জুন কহিলেন ।-হে জনার্দন তোমার এই সৌম্য মনি 

দর্শন আমি অধুনা প্রসন্নচিত্ত এবং প্রক্কৃতিস্থ লইলাম ॥ ৫১ 



দ্বিতীয় উল্লাস। 

শক্তি-বিশ্বরূপ । 
ঠ 

রঙ্ধাস্াঃ স্তোতুমারন্ধাঃ সীতাং রাঁক্ষদনাশিনীম্। 

যা সা মাহেশ্বরী শক্তি জ্ঞানরূপাতি মানস! ॥ ১ ॥ 

অনন্ত নিফলে তত্বে সংস্থিতা৷ রামবল্লভ। | 

স্বাভাবিকী চ তন্মুলা প্রভা ভানো স্তথামলা ॥ ২। 

এক। স! বৈষুবীশক্কি রণে কোপাধিযোগতঃ। 
পরাপরেণ রূপেণ ক্রীড়স্তী রামসন্লিধৌ ॥ ৩ ॥ 

সেয়ং করোতি সকলং তন্তাঃ কার্য্যমিদং জগৎ। 

ন কার্যং চাপি করণমীশ্বন্তেতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪ ॥ 

ঠ 

রঙ্ধাদি দেবগণ রাক্ষসনাশিনী সীতাকে স্তব করিতে আরস্ত করিলেন। 
যিনি সেই মাহেশ্বরী শক্তি, জ্ঞান বাহার স্বরূপ, মন ধাহাকে ধারণ! করিতে 
গারে না, যিনি ভিন্ন অন্ত কেহুই নাই, অথণও্তব্বে বাহার অবস্থান, যিনি 
বামপ্রিয়া, যিনি হুর্যের স্বাভাবিকী অমল প্রভারও মূল ) এই এক! 
অধবিতীরা বৈষণবীশক্তিই ইনি। নানাবিধ উপাধিতে যুক্ত হইয়া! ইনি 

সেই পরমপুরুষ রামের নিকটে পরা ও অপরা রূপে ক্রীড়া করেন। 
ইনিই সমস্ত করিতেছেন। এই জগৎ ইহারই কার্য ঈশ্বরে কোন কাধ্য 
বা কারণ নাই ইহা নিশ্চয় । 



২৬৪ বিচার-চন্দ্রোদয় 

২ 
কাত্ং দেবি! বিশালাক্ষি ! শশাঙ্কাবয়বান্কিতে । 

ন জানে ত্বাং মহার্দেবি ! থাবৎ বহি পৃচ্ছতে ॥ 
১০৫ 

মাং বিদ্ধি পরমাং শক্তিং মহেশ্বর সমাশ্রয়াম্। 
অনন্তামব্যয়ামেকাং বাং পত্তন্তি মুমুক্ষবঃ ॥ ১॥ 

অহং বৈ সর্ব ভাবানামাত্! সর্বাস্তরা শিবা । 

শাশ্বতী সর্ববিজ্ঞানা সর্বমূর্তি গ্রবর্তিকা ॥ ২॥ 
অনস্তানস্তমহিম! সংসারার্ণবতারিণী। 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে পদমৈশ্বরম্ ॥ ৩॥ 

২ 
কপট মানুষরূপী ভগবান বলিলেন হে দেবি! হে বিশালাক্ষি ! হে 

পূরণচন্ত্রাননি ! তুমি কে? হে মহাদেবি! তোমাকে ত আমি জানিনা। 

ভূমি তোমার গ্রকৃতিপরিচয় দাঁও। 

রি ৃ 

বৈদেহী তখন বলিতে লাগিলেন-_ আমাকে মহান্ ঈশ্বরাশ্রিত পরমা- 
শক্তি বলিয়া জানিও। মুমুক্ষগণ আমাকে এক অছ্িতীর়, অব্যয়রূপে 

দর্শন করেন। সমস্ত ভাবের অন্তরে, সকলের অন্তরে, আমি মঙগলময় 
রূপে অবস্থান করি, আমি নিত্যা, আমি সমন্তই অনুভব করি, আমা 
হইতেই জগতের সমস্ত মূর্তি বাহির হইয়াছে, আমি অন্তহীন, আমার 
মহিমাঁও অনন্ত, আমিই জীবকে সংসার-সমুদ্র পার করিয়া দিয়া থাকি। 

হে রাম! আমি তোঁমাকে দিবাচক্ষ নানি রিসাগসী্র 
দর্শন কর। 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ২৩৯ 

ইত্যুক্তা বিররামৈষ! রামোহপস্তচ্চ তৎপদম্। 
কোটি কৃর্য্য প্রতীকাশং বিষকৃতেজে। নিরাকুলম্ ॥ ১ ॥ 
জাঁলাবলি সহম্রাঢ্যং কালানল শতোপমম্। 
দংগ্ীকরালং দৃরধর্যং জটামগুলমণ্ডিতম্ ॥ ২ ॥ 
ব্রিশূল বরহম্তঞ্চ ঘোররূপং ভয়াবহম্। 

প্রশীম্য সৌম্যবদনমনক্তৈশ্বধ্যনংযুতম্ ॥ ৩1 
চন্দ্রাবয়ব লক্ষ্যাঢ্যং চক্রকোটিসমপ্রভম্ । 

কিরীটিনং গদাহস্তং নুপুরৈরুপশোভিতম্ ॥ ৪ ॥ 
দিব্যমাল্যান্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ । 

শঙ্খচক্রকরং কামং ভ্রিনেত্রং কৃত্তিবাসসম্ ॥ ৫ ॥ 

অস্তঃস্থং চাস্তবাহান্থং বাহাভ্যস্তরতঃ পরম্। 

সর্বশক্তিময়ং শান্তং সর্বাকারং সনাতনম্। 

বন্ধেন্দ্রোপেন্্র যোগীন্ত্রবীডামান পদান্থুজম্ ॥ ৬ ॥ 

জানকী এই কথার পরে বিরতা হইলেন। আর শ্রীভগবান রামচন্ত্ 
তাহার পরমপদ দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তিনি কোটিহুর্যোর 
মত সমন্তাৎ প্রসারিত সীমাশৃন্ত তেজোরাশি ; সহত্র সহ জালামালা 
পীপ্ত এবং শত প্রলয় অন্নির মত। দেখিলেন, করাল দ্র, ছুতধর্য, মন্তক 
ঈটামগুলে মণ্ডিত। হস্তে ত্রিশুল ও বর, ভয়ঙ্করী ঘোরামূর্তি, বদন প্রসন্ন, 
শান্ত, অনস্ত রশবর্যযসংযুক্ত । বিধুখগুবিমণ্ডিত ভালতট, কোটি চন্দরসম 
মুখমণ্ডল) শিরে কিরীট, হস্তে গদা, আর চরণ নূপুরে সুশোভিত পরিধান 
দিব্য অন্বর, গলদেশে দিব্যমালয, গাত্রে দিব্যগন্ধান্থলেপন। এ&ঁ কমনীয় 
ৃ্তি শঙচক্রধর, নগনব্রয়ভৃষিত, কৃত্তিবাস। কি আশ্চর্য! অস্তরে 
মু, অন্তরের বাহিরেও প্র মৃত্তি এবং বাহ-অভ্যান্তরের পরবর্তীও উহা 
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সর্বতিঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষি শিরোমুখম্। 
সর্ব্মাবৃত্য তি্টস্তং দদর্শ পদমৈশ্বরম্ ॥ ৭ ॥ 
দৃষ্ট। চ তাদৃশং রূপং দিব্যং মাহেশ্বরং পদম্। 
ভয়েন চ সমাবিঞ&ঃ স রামো হৃতমানসঃ ॥ ৮॥ 

আত্মন্তাধায় চাত্বানমোক্কারং সমনুম্মরন্। 

নায্ামষ্টসহজরেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্ ॥ ৯ 
€ 

অনয়! সহিতো৷ রাম স্যজন্তবসি হুংসি চ। 

নানয়া রহিতো রাম কিঞ্চিৎ কর্ত মপিক্ষমঃ ॥ 

পশ্যৈতাং জানকীং রাম ত্যঙ্জ ভীতিং মহাতুজ । 

নিগুণাং সগুণাং সাক্ষাৎ সদস্ব্যক্তিবর্জিতাম্ ॥ 
শু 

মরি সর্বমিদং প্রোত মোতঞ্চ ধরণীধর। 

ঈশ্বরোহহঞ্চ সুত্রাত্মা বিরাড়াত্মাহমন্মি চ॥ ১২॥ 

রহ্ধাহং বিস্ুরুদ্রৌ চ গৌরী ব্রাহ্ধী চ বৈষবী। 
সর্য্যোহহং তারকাশ্চাহং তারকেশম্তথাম্মাহম্ ।« 

পণুপক্ষীন্বরূপাহহং চাগ্ডালোহ্হঞ্চ তন্করঃ ॥ _ 

উহা সর্বশক্তিমর়, শান্ত, সর্বাকার ও সর্বদাই আছে। ব্রহষা, ইশ 
উপেক্জ, যোগীন্ত্র ইহার পদপন্ম আরাধনা করেন। উহার পাণিপাদ 
সকলদিকে--চক্ষু,মস্তক ও মুখ সকল দিকে । এ শ্বরিক পরমরূপ সকলকে 

আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত । এ দিব্য মাহেস্বর পদ দর্শন করিয়া, রঘুনাৎ 
ভয়ে আবিষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া আত্মাতে আত্ম! স্থির করিলেন এবং পরম 

পবিত্র ওষ্কার উচ্চারপুর্ববক ১০*৮ বার নাম করিয়া পরবেরীকে তব 

করিতে লাগিলেন। 
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ব্যাধোহহং ররর সংকর্ধাহং মহাজন: | 

ীপুন্নপুসকাকারোইপ্যহমেব ন সংশয়ঃ ॥ 
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিত্বস্ত দৃশ্ততে শ্রয়তেহপি বা। 
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্যাহং সর্বদা স্থিতা ॥ 

ন তদদস্তি ময়! ত্যক্তং বস্ত কিঞ্চিচচরাচরম্। 

যস্তস্তি চেৎ তৎ শুন্তং স্তাৎ বন্ধ্যা পুক্রোপমং হি তৎ॥ 

রজ্জুর্যথা সর্পমালা ভেটৈরেক! বিভাতি ছি। 
তখৈবেশাদিরূপেণ ভাম্যহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

অধিষ্ঠানাতিরেকেন কল্পিতং তন্ন ভাসতে । 
তম্মাৎ মৎসত্তয়লৈবৈতৎ সত্তাবান্লান্তথা ভবেৎ॥ 

ই 

নারাঁয়ণী স্ততি। 
| খষিরুবাচ ॥ ১ 

দেব্যা হতে তত্র মহান্রেন্রে 

সেন্ত্রাঃ সুরা বহ্িপুরোগমাস্তাম্। 

কাত্যার়নীং তু্ট,বু রিষ্টলস্ভাদ্ 

বিকাসিবজ্ঞাস্ত বিকাসিতাশাঃ ॥ ২ 

দেবি প্রপর্নার্তিহরে প্রসীদ 
প্রসীদ মাত জগতোহথিলম্ত । 

হিরা, গছ 

খষি কহিলেন ॥ ১॥ সেই যুঞ্ছে দেবী মহাস্থুরপতি শুস্তকে বধ করিলে 
বক্িপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ ইষ্টলাভে গ্রাসন্ন বদন ও পূর্ণমনস্কাম হুইকা 

কাত্যায়নীকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২ 

হে শরণাগত হঃখনাশিনী দেবি, তুমি প্রসন্ন! হও, হে অখিলজগজ্জননি 
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সিসি পি এ একি টিটি পি এসি 

প্রসীদ বিশ্বেশবরি পাহি বিশ্বং 

ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্ ॥ ৩ 

আধারভূতা জগতম্বমেকা 

মহী স্ব্ূপেণ যতঃ স্থিতাসি । 

অপাং স্বরূপস্থিতয় ত্বয়ৈত- 

দাপ্যাধ্যতে কৃৎন্নমলজ্ব্যবীর্ষ্যে ॥ ৪ 

ত্বং বৈষ্ণবীশক্কি রনস্তবীর্য্যা 

বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়া । 

সংমোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ 

ত্বং বৈ প্রসন্ন ভূবি মুক্তিহেতুঃ ॥ ৫ 

বিস্তাঃ সমস্তা স্তব দেবি ভেদাঃ 

স্ত্িয়ঃ সমস্তাঃ সকল৷ জগৎস্ু | 

ত্বয্নৈকয় পুরিতমন্বয়ৈতৎ 
কা তে স্তৃতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥ ৬ 

কপির ভাসি অমি 

তুমি গ্রসন্না হও ; হে বিশ্বেশ্বরি তুমি গ্রসন্না হও; [ লক্ষ্মীরূপে | সমুদয় 
জগৎ পালন কর; হে দেবি তুমি সচরাচর জগতের নিযন্ত্রী ॥ ৩ 

হে অপ্রতিহতপ্রভাবে, তৃমি মহীরূপে অবস্থান করিতেন অতএব 

. একমাত্র তুমিই জগতের আধাররূপা ; তুমিই অলরূপে অবস্থিতা আছ, 
অতএব তুমিই এই নিখিল জগতের পোষণ করিতেছ ॥ ৪ 

হে দেবি, তুমি অপার মহিম! বৈষ্ণবী শক্তি ; সংসারে তুমিই এই সমন্ত 
বিশ্বকে সুগ্ধ করিতেছ ; / অতএব তুমি নিখিল জগতের মূল কারণ যহথামায়া ) 

তুমি প্রসন্ন! হইলে নিশ্চয়ই সংসারবন্ধনের মোচনকারিনী হইয়া .থাঁক ॥ ৫ 

হে দেবি শ্রুত্যাদি অষ্টাদশ বিস্তা তোমারই অংশভেদ মাত্র অর্থাৎ 



বিচার-চক্দ্রোদ ৷ ২৬৫ 

সর্ধভূতা যদ! দেবী খ্ররগমুক্তি প্রদারিনী । 
ত্বং সততা স্ততয়ে কা বা ভবন্ত পরমোক্তয়ঃ ॥ ৭ 

সর্বস্ বুদ্ধিরপেখ জনন হাদি সংস্থিতে। 

স্বর্গীপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ৮ 

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামগ্রদায়িনি। * 

বিশ্বন্তোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোহস্তব তে ॥ ৯ 

তোমাতে এবং বিদ্ভাতে প্রতেদ নাই ) তবে কিরূপে তোমার স্তব সম্ভবে ? 

জগতে চতুঃষষ্টি কলা, পাতিত্রত্যাদি ধর্ম এবং স্ৃষ্িস্থিতি প্রলয়নৈপুণ্য- 
বিশিষ্ ব্রহ্ধাণী প্রভৃতি নারীগণ তোমারই অংশম্বরূপা » একমান্র তুমিই 

জননীরূপে এই সমুদায় জগৎ পুর্ণ করিতেছ অর্থাৎ এই জগৎই তুমি 'এবং 
তুমিই জগৎ; অতএব তুমি স্তবার্গণের শ্রেষ্ঠ! ; স্তুতি বিষয়ে তোমার 

সম্বন্ধে শ্রেষ্টোক্তি আর কি থাকিতে পারে? ॥ ৬ 

চিদানন্দ স্বরূপ! তুমি যখন সর্ধতৃতা অর্থাৎ সর্বভূতে বিরাজিত! বলিয়া 

অনুভূতা হও, তখনি ভোগমোক্ষদাত্রী বলিয়া লোকে তোমাকে স্ব 
করিতে পারে ( নি? নিরাকার ব্রহ্মরূপা তোমার গুণ না থাকায় স্তব 

হইতেই পারে না ইহাই ভাবার্থ) [তোমার সাকারাবস্থাতেও ] এমন 

কোন্ কথা আছে যাহা তোমার স্তবরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে ? ৭ 

তুমি প্রাণি মাত্রের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতেছ, তুমিই ভোগ ও 
মোক্ষদান করিয়া থাক ; হে দেবি হে নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৮ 

তুমি কলাকাষ্ঠাদি সময়রূপে ভূতগণের রূপান্তর প্রাপ্তির বিধান করিয়া 
থাক; অতএব হে বিশ্ববিনাশক্ষমে [কালরূপিণী ] নারায়ণি তোমাকে 
নমস্কার করি ॥ ৯ 

সম্বল সিন্স সিসি 

* কাষ্ঠাকলাদিয়পেণ ইতি বা পাঠঃ ॥ » 
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সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ধার্থসাধিকে । 
শরণ্য ত্রান্বকে গৌরি নারায়ণি নষোহস্ত তে ॥ ১০ 

সষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি । 
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১১ 

শরণাগতদীনার্ভপরিত্রাণপরায়ণে। 

সর্ধন্তার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥ ১২ 

হংসযুক্তবিমানস্থে বহ্ধাণীরূপধারিণি। 

কৌশাস্তঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোহম্তব তে ॥ ১৩ : 

ত্রিশ্লচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি। 

মাহেশ্বরীত্বরূপেণ নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ 2৪ 

মযুরকুকুটবৃতে মহাশক্তিধরে হনঘে। 
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১৫ 

সি ভরা ৬ চলত 5 

রি সপ সা 

হে সর্বমঙগলের মঙ্গলরূপিণি, হে কল্যাণদারিনি, হে ধর্মার্থকামমোক্ষ- 

সাধিকে, হে সর্ধরক্ষাকারিণি, হে ভ্রিনয়নে, হে গৌরি, হে নারায়াঁণ 
তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১০ 

হে ্রহ্ষ-বিকু-শিব-শক্তি-স্বরূপে, অবিনস্বরে, গুণাধারে, গুণমরে, 

নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১১ 

হে শরণাগত দীন ও আর্ত জনগণের পরিযাপকারিণি, র্ধজীবের 

পীড়া নাশিনি, দেবি নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার করি ॥১২ 

হে হুংসবুক্তরথারড়ে, কমগুলু-জল-প্রক্ষেপকারিণি ( তত্ধাঁরা শত্রু 
বিনাশিনি ) ব্রহ্ধানীরূপধারিণি দেবি নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৩ 

হে.মাহেশ্বরী স্বরূপে, ত্রিশুল, অর্ধচন্ত্র ও সর্পধারিণি মহাঁবৃষভারঢে 

নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ৃ 



বিচার-চন্ছ্রোদয় । ২৬৭ 
লা সমর সপ্ত পিসি লাস পা আসি পি এল কি 

শখচক্রগদাশা গৃহীতপরমাযুধে | 
প্রসীদ বৈষ্বীবূপে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১৬ 

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দস্ট্োন্কু তবুম্ধরে । 
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১৭ 

নৃসিংহরূপেপোষ্রেণ হস্তং দৈত্যান্ কতোগ্তমে | 
ব্রেলোকাত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১৮ 

কিরীটিনি মহাবজ্জে সহত্রনয়নোজ্জলে । 
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্জ্রি নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥ ১৯ 

শিবদৃতীম্বর্ূগেণ হতদৈত্যমহাবলে । 

ঘোররূপে মহারাৰে নারারণি নমোহস্ত তে ॥ ২৯ 

হে মযুর-কুকুট পরিবৃতে মহাশক্তিধারিণি মনোরমে কৌমারীম্বরূপে 
নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৫ 

হে শঙ্খচক্রগদা ও শার্গনামক পরমান্ত্রধারিণি বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি 
প্রসন্ন! হও) তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৬ 

হে উগ্র মহাচক্রধারিণি, দগ্ডঘার! বন্থমতীর উদ্ধারকারিণি, বরাহরূপ- 

ধারিণি কল্যাণদায়িনি নারারণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৭ 

হে উগ্র নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া! দৈতাসমহনিধনোদ্ধতে, ব্রিতৃবনের 
ত্রাগসাধন হেতু পুঁজিতে নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৮ 

হে কিরীটধারিণি, মহাবজ্ঞধারিণি সহঙ্্নেত্রপরিশোভিতে চিনির 
শিনি ইন্্রশক্তিরূপে নারারণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৯ 

হে শিবদৃতীরূপ ধারণ করিয়া দৈত্যমহাসৈন্ত-বিনাশিনি, ভয়ম্কররূপে, 
মহাগর্জনকারিণি নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২০ | 



২৬৮ বিচার-্চন্দ্রোদয় 

দংগ্্রীকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে । 
চামুণ্ডে মুগ্ডমথনে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ২৯ 

লক্ষ্মী লঙ্জে মহাবিস্তে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ফবে। 
মহারাত্রি মহাবিস্তে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ২২ 

মেধে সরম্বতি বরে ভূতি বাত্রবি তামসি। 

নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥ ২৩ 

সর্বস্বরূপে সর্বোশে সর্বশক্রিসমন্থিতে | 

ভয়েভ্যন্ত্রাহি নে! দেবি হুর্গে দেবি নমোহস্ত তে ॥ ২৪ 

এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভৃষিতম্ ॥ 
পাতু নঃ সর্ধভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোধস্ত তে ॥ ২৫ 

হে দংগ্রাভীষণমুখি, নৃমুণ্তৃষণে, মুণ্ডামুরনাশিনি চামুণ্ডারূপে নারায়ণি 

তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২১ 

হে লক্ষ্ীরূপে, লজ্জারূপে, মহাবিদ্ভারূপে, শ্রদ্ধারূপে, পুষ্টিরূপে শ্বধারূপে, 

নিত্যত্বরূপে, প্রলয়রাত্রিরপে, মহামোহরূপে, নারায়ণিঃ তোমাকে নমস্কার 

করি ॥ ২২ 

হে মেধারূপে, হে সরম্তি, হে শ্রেষ্ট, হে সত্বগুণময়ি, ছে রজোগুণ- 

মরি, হে তমোগুণমর়ি, হে নিক্ততিরূপে,হে ঈশ্বরি প্রসয়! হও হে নারায়ণি 

তোমাকে প্রণাম করি ॥ ২৩ 

তুমি জগত্রয়রূপিণী, তৃষি সর্ঝনিয়ত্রী, তুমি সর্বশক্কিসমন্থিতা, হে দেবি 

সঙ্কটে ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষ। কর; হে দেবি তোমাকে প্রণাম 

করি॥ ২৪ - 

হে কাত্যারনি, তোমার পরগ্ধ মনোহর লোচনব্রয়্শোভিত এই বদন 

সর্ধতৃত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুক; তোষাকে নমস্কার করি ॥ ২৫ 



বিচার-চন্ত্রোদয়্ । ২৬৯ 
এপিএস রিস্ক টি ১২৯২১ এি-এ উ 

জালাকরালমতুযুগ্রমশেষাস্থরম্দনম্। 

ত্রিশূলং পাতু নো৷ ভীতে ভরদ্রকালি নমোইস্ত তে॥ ২৬ 
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপুর্য যা জগৎ । 
স| ঘণ্ট। পাতু নো৷ দেবি পাপেভ্যোহনঃ স্থতানিব ॥ ২৭ 
অসুরাস্থগবসাপক্কচচ্চিতন্তে করোজ্জলঃ। 

শুভায় খড়. গে! ভবতু চগ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥ ২৮ 

রোগানশেষানপহর্ধস তুষ্ট! 

রুষ্টাতু কামান্ সকলানভীষ্টান্। 
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাপাং 

ত্বামাশ্রিত স্াশ্রয়তাং প্রয়াস্তি ॥ ২৯ 

ভিসি পোস্ত সমস্ত 

্ৈ 

র১র-২ ৩৯০ এপ গা ০. পা (ররর এপস. 

হে তদ্রকালি উৎকটগ্রভামগ্ডলে রিপুগণের অধৃষ্য, অতি তীক্ষ, 

খ্য অনুরনাশক তোমার ত্রিশুল আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করুক ; 
তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২৬ 

হে দেবি শবে জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া তোমার যে ঘণ্টা দৈত্যগণের 
তেজ; হরণ করে, তাহ। মাতার স্তাক পুত্রস্বরূপ আমার্দিগকে সর্বপ্রকার 

তয় হইতে রক্ষা করুক ॥ ২৭ 

হে চগ্ডিকে তোমার হন্তসম্পর্কে উজ্জ্বল এবং অন্থরগণের রক্ত ও বঙ্গ! 

লিপ্ত তোমার খড়গা আমাদের কল্যাণ বিধান করুক) আমর! তোমাকে 
প্রণাম করি ॥ ২৮ 

তুমি তুষ্ট হইলে অশেষ রোগ বিনাশ কর, রুষ্ট হইলে সমস্ত অভিলধিত 
অর্থ বিনষ্ট কর; তোমাকে যাহার! আশ্রয় করে তাহাদের বিপদ হয় না, 
তোমাকে যাহার! আশ্রয় করিয়াছে তাহারা সকলেরই আশ্রননীর হয় & ২৯ 



৪৬ | বিচার-চন্ষোদর । 

পিসি বপস্পিপসপিস্পিসপস্পন্িসপি সপ তানি পপি পানী 

এতৎ কৃতং বৎ কদনং ত্বয়াস্ত 

ধর্মদিষাং দেবি মহান্থরাণাম্। 

রূপৈরনেকৈ বহধাত্মমুক্তিং 
কৃত্বান্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্ত ॥ ৩০ 

বিদ্ধাস্থু শাস্ত্রেযু বিবেকদীপে- 

ঘান্ধেষু বাক্োষু চ কা ত্বদন্া 

মমত্বগর্ভেহতিমহান্ধকারে 

বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥ ৩১ 

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা 

যত্রারয়ে! দস্যুবলানি যত্র। 

দাবানলো বত্র তথাবন্ধিমধ্যে 

তত্র স্থিত! ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥ ৩২ 

হে মাতঃ হে দেবি! ব্রহ্গাণী প্রভৃতি অনেকরূপে বিবিধ আত্মমুর্তি পরি 

গ্রহ করিয়া! ধর্মঘেষী মহানরগণের তুমি অস্ত যে বধ সাধন করিলে, তাহ 
তোম! বাতীত আর কে করিতে পারে ? ৩০ 

হে দেবি! বিবেকযুক্ত বিচাররূপ দীপাবলীতে উদ্ভাসিত চতুর্দশ বিশ্ধ 
( অথবা আব্বীক্ষিকী প্রভৃতি বিস্তা সকলে ), মন্থু প্রভৃতি. মহ্র্ধিগণপ্রণীত 
স্থৃতিশান্ত্র এবং বেদোপনিষৎ প্রভৃতি বর্তমান থাকিতেও বিনি গ্রগা 
ইনার, এমন ব্য 
তুমি ভিন্ন আর কে আছে ? ॥ ৩১ 
খায় রাক্ষসগণ, উগ্রবিষ সর্পগণ, সশস্ত্র রিপুগগ দাগ এবং দাবান' 
আছে সেই সেই স্থানে এবং নদীসু্াদিতে অবস্থান বক তুমি বি 
পালন করিতেছ ॥ ৩২ 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ২৭৯ 
০৩ 

বিশবশ্বরী ত্বং পরিপা্গি বিশ্ব 

বিশ্বাত্মিক! ধারয়সীতি বিশ্বম্। 

বিশ্বেশবন্দ্া ভবতী ভবস্তি 
বিশ্বাশ্রয়। যে ত্বরি ভক্তিনম্রাঃ ॥ ৩৩ 

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোইরিভীতেঃ 

নিত্যং যথান্ুরবধাদধুনৈব সম্তঃ | 

পাপানি সর্বজগতাথ শমং নয়াস্ 

উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥ 2৪ 

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি। 

ভ্রিলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদ! ভব ॥ ৩৫ 

তুমি বিশ্বেশ্বরী সুতরাং বিশ্ব পালন করিতেছ [ যেহেতু জগতের 

তুমিভিন্ন আর রক্ষাকন্ত্রী নাই]) তুমি জগন্দরপা সুতরাং বিশ্ব ধারণ 
করিতেছ [ যেহেতু জগৎ তোমারই অংশভূত ]) হে দেবি, তুমি ব্রন্ধা্দিরও 
ব্দণীয়া ; ধাহার! তোমাতে ভক্তি নম্র তাহারাই জগতের আশ্রয়তৃত হইয়া 
ধাকেন ॥ ৩৩ 

হে দেবি প্রসন্না হও; যেমন এখনি স্মরণ মাত্র অস্থর বধ করিয়া 

তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিলে, সেইরূপ সর্বদা শক্রভয় হইতে আমাদি- 
ঠকে রক্ষা! করিও ) সমুদ্বায় জগতের ছুঃখকারণ সকল শীস্্র শাস্তিকর 
এবং অধন্ম্বের পরিণতি বশতঃ যে সকল প্রচণ্ড উপসর্গ উৎপন্ন হয় তৎ 

শমুদয়েরও শাস্তি বিধান কর ॥ ৩৪ 

হে দেবি জগন্দ,ঃখনাশিনি, তুমি প্রনক্লা হও, ভ্রিলোকবন্দনীয়ে তুমি 
প্রণতগণের অতীষটদারিনী হও ॥ ৩৫ 

২৫ 



হথ২ বিচার চজ্ঞোদয়। 
৯ পাপা সিসি সিসি, তত রি এ লো তো লো ৯, তানছি পাি পিঠ স্ কি বা কি কি ৮ চনে 

দেব্যুবাচ ॥ ৩5 

বরধাহং সম্বরগণ! বরং যং মনসেচ্ছথ। 

তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্ ॥ ৩৭ 

দেবা উচঃ ॥ ৩৮ 

সর্বাবাধাপ্রশমনং ব্রৈলোকান্তাখিলেশ্বরি | 

এবমেব ত্বয়া! কারধ্যমন্মদ্টবিরিবিনাশনম্ ॥ ৩৯ 

দেব্যুবাচ ॥ ৪০ 

বৈবস্থতেহস্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে । 

 শ্ুস্তোনিশুস্তশ্চৈবান্তাবুৎপৎন্তেতে মহান্থুরৌ ॥ ৪১ 

নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভব]। 

ততন্তো। নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥ ৪২ 

সপে সপ পল 

দেবী কহিলেন ॥ ৩৬ ॥ হে অমরগণ আমি গ্রীতা হইয়াছি; জগতের 

উপকারক যে কোন বর তোমর! মনে মনে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা প্রার্থনা" 

কর, দিতেছি ॥ ৩৭ 

দেবগণ কহিলেন ॥ ৩৮ ॥ হে ব্রহ্ধাণ্ডেশ্ারঃ যেমন তৃমি আমাদের শক্র 

নাশ করিলে, এইরপে ব্রিতববনের সর্ববিধ ছুঃখের উপশম করি ॥ ৩৯ 

দেবী কহিলেন ॥ ৪* ॥ বৈবস্বত মন্থুর অধিকারে অষ্টাবিংশতি পরিমিত 
চতুযু'গে ( ঘ্বাপরের অস্মে কলির আদিতে ) শুস্ত নিশুস্ত নামে অন) ৪ 

মহানুর উৎপন্ন হইবে ॥ ৪১ & ২ 

আমি নন্দগোপ গৃহে যশোদাগর্ভে জন্মগ্রহণ পুর্বক বিস্ধ্যাচলবাসিনা 

হইয়া তৎকালে উক্ত গুস্ত নিশুস্ত নামক অনুরঘধয়কে বিশীশ.করিব&। ৪২ 



278 | ২৭৩ 
৯ ৯ ৪৯পসািলেপািপাতিপস্পিসি তার ৩ পাপ সপ পি নিকোকি কে কেক 

ুমরপ্াতিরৌরেপ রূপেণ পৃথিবীতলে। 
অবতীর্ধ্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্ত দানবান্ ॥ ৪৩ 
ভক্ষযন্ত্যাশ্চ তান্ুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্। 

রক্তা দস্তা ভবিষান্তি দাড়িমীকুন্থমোপমাঃ ॥ ৪৪ 
ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ। 

স্তবস্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রজদস্তিকাম্-॥ ৪৫ 

ভূয়শ্চ শতবাধিক্যামনাবৃষ্ট্যামনস্তসি | 

মুনিভিঃ সংস্তত! ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা ॥ ৪৬ 
ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষামি যন্যুনীন্। 

কীর্তরিষ্যন্তি মন্ুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ ॥ ৪৭ 

পুনরায় [ এ বৈবস্বত মন্থর অধিকার কালে অষ্টাবিংশতি পরিমিত 
চতুর্ধুগের দ্বাপর উত্তীর্ণ হইয়া কলি আসিলে ! আমি অতি ভয়ঙ্কর রূপ 
ধারণ পূর্বক ভূমগ্ডুলে অবতীর্ণ হইয়া বিপ্রচিভিবংশজাত দানবগণকে বধ 
করিব ॥ ৪৩ 

সেই ভীষণ .বৈপ্রচিত্ত মহান্থরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে আমার 

দস্তসকল দাড়িস্বকুম্থমতুল্য রক্তবর্ণ হইবে ॥ ৪৪ 

তজ্জন্ত স্বর্গে দেবগণ এবং মর্ত্যে মানবগণ সর্বদা স্তব কালে আমাকে 
রক্তদৃস্তিকা নামে অভিহিত করিবেন ॥ ৪৫ 

পুনরায় শতবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্টি হইলে, পৃথিবী জলসম্পর্ক শুন্ত হইলে 
মুশগণ লম্যক্রূপে ম্তব করিলে আমি অযোনিসম্ভবারূপে সী 
হইব ॥ ৪৬ যা 

তৎকালে নেত্রশতছার| আমি টি দর্শন করিব এজন মানবগণ 
আমাকে শতাক্গী নামে কীর্তন করিবে ॥ 9৭ : 



হ্ বিচার-চক্দ্রোদয়। 

ততোহহমখিলং লোকমাত্মদেহসমন্বৈঃ। | 
ভরিষ্যামি স্ুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ। 
শাকস্তরীতি বিখ্যাতিং তদ! যাল্তামাহং ভূবি ॥ ৪৮ 

তব্রৈবচ বধিষ্যামি হুর্গমাধ্যং মহানুরং | 

ছুর্থীদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥ ৪, 

পুনশ্চাহং যদ! ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে। 

রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ভ্রাপকারণাৎ ॥ ৫ 

তদা মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোষাস্তযানভ্মূর্তয়ঃ | 

ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥ ৫১ 

ষদারুণাখ্যস্ত্েলাক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি। 
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বা সংখ্যেয়ষটপদম্ ॥ ৫২ 

ব্রৈলোক্যন্ত হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাস্থুরম্। 

ভ্রামরীতি চ মাং লোক! স্তদা স্তোষ্যস্তি সর্বতঃ ॥ ৫৩. 

হে দেবগণ অনস্তর আমি আত্মদেহজাত প্রাণরক্ষক শাকমূলাদিতারা 
পুনরায় বৃষ্টি হওয়! পর্য্যস্ত সমুদায় জনগণকে পালন করিব ; তৎকানে 

পৃথিবীতে আমি শাকম্তরী নামে বিখ্যাত হইব [ বৈবস্বতমন্বস্তরে চত্বারিংশ 
যুগে শতাক্ষী এবং শাকস্তরী অবতার ; শাকভ্তরীদেবী বীলবর্ণা ]। এ 

অবতারকালে ( শতাক্গী শাকস্তরীর অবতারকালেই ) আমি ছুর্ণম নামক 
মহান্থুরকে বধ করিব; এজন্য আমার নাম ছূর্গাদ্দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধ 
হইবে ॥ পুনরায় খন আমি হিমালয় পর্বতে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া 
ঈুনিগগপের রক্ষণার্থ রাক্ষসগণকে নিপাতিত করিধ, তখন-সমুদার মুনিগণ 
প্রণত হুইয়া আমাকে স্তব করিবেন; এই জন্ত আমার নাম ভীমাদেবা 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ২৭৫ 

ইথং যদ! যদ! বাধা দানবোথা৷ ভবিষ্যতি | 
তদ! তদাবতীধ্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥ ৫৪ 

ইতি খ্রমার্কতডয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বস্তরে দেবীমাহাত্মে নারায়রদী- 
স্ততির্নাম একাদশোহধ্যায়ঃ | 

১৬. 

স্ষ্টি-তত্বু। দ্বিতীয়প্রকার । 

(১) 
তন্মিন্নেব ক্ষণে জাতা ব্যোমবাণী নভস্তলে । 

মায়াবীজং সহত্রাক্ষ জপ তেন সুখী ভব ॥ ৪৯ 

ততো জজাপ পরমং মায়াবীজং পরাৎপরং। 

লক্ষবর্ষং নিরাভারে ধ্যানমীলিত লোচনঃ ॥ ৫* 

অকন্মাৎ চৈত্রমাসীয় নবম্যাং মধ্যগে রবৌ। 
তদেবাবিরতৃত্তেজন্তম্মিন্নেব স্থলে পুনঃ ॥ ৫১ 

বলিয়া বখ্যাত হইবে | ভীমাদেবীও নীলবর্ণ। দংগ্রীকরাল বদন! ; ইনি 

ন্বুহাস১ ডমরু এবং নুমুণ্ড ও পানপাত্র ধারিণী। বৈবস্বত মম্বন্তরে 

ঞ্চাশত্তম চতুর্যুগে আবিভূত হইবেন ]। যৎকালে অরুণ নামক অন্তর 
ত্িভ্বনে মহ1 উৎপাত করিবে, তখন আমি অসংখ্য ষটপদ-বিশিষ্ট ভ্রামর- 
মৃ্ি ধারণ করিয়া ব্রিভুবনের হিতার্থ সেই মহাস্ুরকে বধ করিব) তৎ- 
কালে সকলে ভ্রামরী বলিয়া আমার স্তব করিবে ।. [ বাস্তবিক রক্ত- 

দ্তিক প্রভৃতি ছয়টী অবতার অস্তাপি আবিভূতি হন নাই। পরস্ 

আবিভূতি হইবেন। ভ্রামরী অবতার বৈবস্বতমন্বস্তরে যষ্টিতম চতুযু'গে 

হইবেন ]। এইবপ যখন যখন অস্থুরগণ কর্তৃক উৎপাঁৎ ঘটিবে, তখনি 
তধনি আমি আবির্ভূত হইয়া শক্র সংহার করিব ॥ ৪৮---৫৪ 



২৭৬ বিচার-চন্ড্োদয় । 
মতি পাকি নি উিস্ফক্্ন্তাতিল স্পা সত কান সপ সর সপ ও কাটি এ তা এরি সপ অপার বা উর জিত এরিিও উট কাি এ সাত উস "ভিসির পা ৬1 ০০০০ কনের 

তেজোমগুল মধ্যে তু কুমারীং নবযৌবনাম্। 
ভাস্বজ্জপা গ্রন্থনাভাং বালকোটিরবিপ্রভাম্ ॥ ৫২ 

_বাল-শীতাংগু-মুকুটাং বন্তাস্তবযঞ্জিতস্তনীং। 
চতুতিব্বরহস্তৈত্ত বরপাশান্কুশাভয়ান্॥ ৫৩ 
দধানাং রমণীয়াঙ্গীং কোমলাঙ্গলতাং শিবাং। 
তক্তকর্পক্রমামন্বাং নানাতৃষণভূষিতাম্ ॥ ৫৪ 

ত্রিনেত্রাং মল্লিকা মালাকবরীজট শোভিতাং। 

চতুর্দিক্ষ চতুর্বেদৈ ৃ ত্তিমত্তিরভিষ্টতাম্ ॥ ৫৫ 

দস্চ্ছটাভিরভিতঃ পদ্মরাগীক্কতক্ষমাং। 

প্রসন্নম্মেরবদনাং কোটিকন্দর্প সুন্দরাম্ ॥ ৫৬ 

রক্তান্থর পরীধানাং রক্তচন্দন চর্চিতাং। 
উমাভিধানাং পুরতো! দেবীং হৈমবতীং শিবাম্ ॥ ৫? 

নির্ব্যাজকরুণামুত্তিং সর্ধকারণ কারণাং | 
দদর্শ বাঁসবস্তত্র প্রেমগদ্গদিতাস্তরঃ ॥ ৫৮ 

প্রেমাশ্রপূর্ণনয়নো রোমাঞ্চিততনুস্ততঃ। 

দগুবৎ প্রণনামাথ পাদয়োর্জগদীশিতুঃ ॥ ৫৯ 

তুষ্টাব বিবিধৈঃ স্তোব্রৈর্ভক্তিসন্ত কন্ধরঃ। 
উবাচ পরমগ্্রীতঃ কিমিদং যক্ষমিত্যপি ॥ ৬০. _ 

প্রাহুভূ তিঞণ কন্মাত্তদ্ধণ সর্ব স্থশোভনে । 
ইতি তত্ত বচঃ শ্রত্বা' প্রোবাচ করুণার্ণবা ॥ ৬১ 

(২) এ 

রূপং মদীয়ং ব্রন্বৈতৎ সর্বকারণ কা রণং। 

মায়াধিষ্ঠানভূতন্ত সর্ব সাক্ষি নিরাময়ম্ ॥ ৬২ 
িরিনি নি িরি5--583588888 888 

হৈমবতী উমা তখন দেবরাজকে বলিতে লাগিলেন বাঁপৰ ! আমার 
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সর্ধে বেদা যৎ পদমামনন্তি 

তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি। 

যদিচ্ছস্তো ব্রহ্গচর্য্যং চরস্তি 

তত্তে পদং পংগ্রহেণ ব্রবীমি ॥ ৬৩ 

(৩) 

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম তদেবাস্থশ্চ হ্রীং ময়ং 

দ্বেবীজে মম মন্ত্র স্তে! মুখ্যত্বেন সুরোত্ম ॥ ৬9 

ভাগঘ্ধয়বতী যম্মাৎ স্থজামি সকলং জগৎ। 

তত্রৈক ভাগঃ সম্প্রক্তঃ সচ্চিদানন্দ নামকঃ ॥ ৬৫ 

মায়! প্রকৃতি সংজ্ঞস্ত দ্বিতীয়োভাগ ঈরিতঃ। 

সা চ মায়া পরাশক্তিঃ শক্তিমত্াহমীশ্বরী ॥ ৬৬ 
সস | আপ পিল 

যে রূপ তুমি দেখিয়াছ, আমার এঁরূপই ব্রঙ্গের রপ। উহা! সর্ব কারণের 
কারণ। উহার মধ্যে মায়ার গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় অবস্থান করিতেছে বলিয়। 

উহা সর্বসাক্ষী। ব্রন্দে উপাধি ও অহং অভিমান রূপ কোন আময় নাই 

বলিয়৷ উহ! নিরাময়। 

বেদ সকল যে পরমপদ মনন করেন, সমস্ত তপন্তাতে যাহার কথা 

বলা হয়, ধাহাকে পাঁইবার জঙ্ঠ ত্রন্মচর্য্য কর! হয় সেই পরম পরদ্দের কথা 

আমি সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। | 

ও এই একাক্ষরই ব্রদ্ধ। গঁকার আবার হ্রীং ময়, .বেদ ইহা বলেন। 
হে দেবরাজ! আমার মন্ত্রের এ ছুইটিই মুখাবীজ । এই উভন্ন বীজদ্বারাই 
আমি উপান্ত। যে হেতু আমি গু ও স্বীং এই ভাগঘ্বয়বতী হুইয়াই 
জগংস্থজন করি তাই একভাগের নাম সচ্চিদানন্দ [ ও বাঁজটি তাহার 

বাচক ] দ্বিতীয় ভাগটির নাম মায় ব৷ প্রকৃতি । 



২৭৮ চিবার-চন্দ্বোদস্থ। 
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চন্রস্ত ঠচক্রিকেবেরং মমাভিন্নত্বমাগ তা। | 

সাম্যাবস্থাত্মিকা চৈষা মায়া মম স্থুরোতম ॥ ৬৭ 

গ্রলয়ে সর্ধজগতে! মদভিন্নৈব তিষ্ঠতি । 

প্রাণিকর্ পরীপাকবশতঃ পুনরেব ভি ॥ ৬৮ ॥ 
শপ আপে পপ পপ পা পা. 

সে মায়াই পরাশক্তি আর আমি হইতেছি শক্কিমতী । আমিই সর্ব- 

শক্রিমতী ঈশ্বরী। জ্যোতন্াকে যেমন চন্দ্র হইতে অভিন্ন দেখা যায় 

সেইরূপ এই সম্যাবস্থাত্বিকা মায়া, হে স্থুরোত্তম! আমা হইতে 

অভিন্ন । ও হইতেছে ব্রন্ষের বীজ আর হীং হইতেছে মায়ার বীজ। 

যখন ব্রহ্ম ও মায়া চন্দ্র ও চন্দ্রিকার মত তথন এই দুই বীজের যে কোনটি 

লও তাহাতেই আমার উপাসন৷ হুইবে। 

মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ আম! হইতে অভিন্ন হইয়াই থাকে । [ অর্থাৎ 

আমি আমিই থাকি--যদি জগৎটাকে মিথা। বলিতে বড়ই ক্রেশ হয় তবে 

ন! হয় জগৎট। আমি হইস়্াই থাকে । সত্য কথ! কি তাই দেখ। গতি- 

শীল যাহা তাহ! জগৎ আর স্থিতিটি যাহা তাহা! আমি । মহা প্রলয়ে গতিটি 

স্থিতিরূপে থাকে । (যদি গতির স্থিতিত্ব কখন সম্ভব হয় তবে) সাম্যাবস্থা- 

রূপিণী ষে যায়৷ তাহ! নিবাতনিষ্ষম্প প্রদীপের মত অথবা তরঙ্শূন্ত 

সমুদ্রের যত--ভাব পদার্থ। ইহাই আপনি আপনি ব্রহ্ম। ইহাকে শক্তি 

বলিতে পার না। তবেই হইল ব্রঙ্গে,ব্র্ধ হইতে ভিন্ন কোন কিছুই থাকিতে 
পারে না। যদি বলি জগৎংটা বীজরূপে থাকে তবে বল দেখি কোন্ 

সহকারী কারণ পাইয়া জগৎ বী্গ হইতে জগৎ বুক্ষ জন্মে? আর যদি বল 

সাম্যাবস্থা থাকে তবে সাম্যাবস্থাকেই, আপনি আপনি ব্রহ্ম বল, 
মহাগরলয়ে পরম শান্ত এই “আপনি আপনি” যে ভাব তাহাই মহা প্রলয় 

অন্তে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে যেন, ক্ষোভ প্রাপ্ত হয়। যাহাকে সাম্যাবস্থ 
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খন. তদ্দেবমব্ক্তং বক্তিভাবমুপৈতি চ । 

অন্তমুা তু যাবস্থা সা মায়াত্যভিধীয়তে ॥ ৬৯ ॥ 

বহিশ্বথা তু যা মায়া তমঃশবেন সোচ্যতে। 

বহি খাতমোরপাজ্জারতে সত্বসম্তবঃ ॥ ৭০ ॥ 

এল 7৫ িস্মিদ্িচি রা , র্ 

ররর রিনা িতিতিতিতরত 

বল তাহা গুণত্রয়েরইত সাম্যাবস্থাী। তবে সেই সাম্যাবস্থাতে অবস্থাই 
বৈষম্যের বীজ আছে । এই জন্ত বল! হয় মায়াতে বীজ ভাবে জগৎ 

থাকে কিন্ত ব্রন্মে নহে । “নিত্যৈব সা জগন্ততিন্তয়৷ সর্বমিদং ততম্” 
শক্তিভূতা যিনি জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন তিনি জগনুর্তি। যতদিন 
জগৎ আছে ততদিন জগন্ত্তি তিনি আছেনই। “ময়৷ ততমিদং সর্ব 
জগতব্যক্রমুক্তিনা” যিনি জগৎ বাপিয়। থাকেন তিনি অব্যক্ত মুত্তিতেই 
জগৎ ব্যাপিনী। শক্তির বাক্ত মূর্তি এই জগৎ কিন্তু অব্যক্ত মুণ্তিটি চৈতন্ত 
জড়িত মায়া। জগৎ যখন না থাকে তখন অব্যক্ত মুর্তিতে যে শক্তি 
ছিলেন তিনি ব্রন্স্পর্শে শীস্ত ভাব প্রাপ্ত হয়েন। তখন তিনি যে আছেন 
তাহাও বলা যায় না, তিনি যে নাই তাহাঁও বলা যায় না। এই অবস্থায় 
তাহাকে নিত্যাও বলা যায় না, অনিত্যাও বলা যায় না। শক্তিকে নিত্যা 
যখন বলা হয় তখন শক্তি, যে শক্তিমান লইয়া উঠেন ও লয় হয়েন সেই 
শক্তিমান্কে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়। সৃষ্টির প্রাককালে প্রাণিগণের 
ফলদানোন্ুখ কর্ম দ্বারা আবার জগৎ সৃষ্টি হয়। 

কর্মের মূল হইতেছে বাসনা । বাসন! তৃপ্ত হইলে কর্ধের ভোগ 
ইয়া যায়। ভোগ হইয়া! গেলে কর্মের ক্ষয় ও হয়। কিন্তু জীবের অতৃপ্ত 
বাসনা গুলির কি হয়? এই অতৃপ্ত বাসনাগুলি বীজরূণপে প্রন্কতিতে 
অর্থাৎ বৈষম্যভাব প্রাপ্ত মায়াতে থাকে । ভীবের গুক্রীক্কত অতৃপ্ত বাঁসনার 
ক্লমানের সময় যখন উপস্থিত হয় তখনই হ্থষ্টি আরস্ত হয়। 



২৮০ বিচার-চন্দোদয় । 

রজোগুণত্তদৈব স্তাৎ সর্গণাদৌ স্ুরসত্তম । 
গুত্রয়াতবকাঃ প্রোক্তা ব্রহ্ধাবিষুতমহেশ্বরাঃ ॥ ৭১ ॥ 

রজো গুণাধিকে৷ ব্রহ্মা বিষুঃ সত্বাধিকে। ভবেৎ। 

তমোগুণাধিকো রদদ্রঃ সর্বকারণরূপধূক ॥ ৭২ ॥ 

এ সস ০০০ 

বেদে যখন বলা হইয়াছে প্প্রথমতঃ তমোগুণের স্যষ্টি হইল” তখন 
বেদ গুণগুলি যে নিত্য নহে তাহা বলিতেছেন । গুণই যদি নিত্যা না 

হয় তবে গুণসামা যেমাযর়া তাহ! কি? মারধীশকে যখন লক্ষ্য করা 

হয় না তখন মায়া অনিত্যা | প্রথমতঃ তমোগুণের স্থষ্টি হইল ইহা! বলিলে 
মায়ার পুনরুৎপত্তির অনুমান করা হইল। 'অথচ যাহার উৎপত্তি আছে 
তাহার নাশও আছে । তবে মানস যে নিত্যা তাহ! বলা যায় কিরূপে? 

আমি তোমার সন্দেহ দূর করিবার জন্য যাছা বলি তাহ! শ্রবণ কর। 
_ এই সাম্যাবস্থা অব্যক্ত রূপটি ব্যক্তিভাব প্রাপ্ত হয়। মায়! বলিলে 

যাহাকে অনুমান করা যায় তাহার দুইটি অবস্থা । একটি অন্তন্ব্থী 

দ্বিতীয়টি বহিষ্মথী। সাম্যাবস্থাটি অবাক্ত ভাবে যখন আমাতে লীন থাকে 
তখন উহাকে অন্তন্ঘ্পী মায়া বলে । আবার মায় যখন সৃষ্টির প্রাক্কালে 

অবাক্ত হইতে বাক্তাবস্থার় আগমন করেন তখন এই বহি 

মারার নাম হয় তমঃ। বেদ বলেন প্রথমেই এই তমঃ স্থষ্ট হয়। স্থষ্টিকালে 
এই বহিষ্ত্খ তমোরপ হইতে স্ব গুণের এবং সত্ব গুণের পরে রজ 
গুণের উৎপত্তি হয়| ব্রহ্ষ! বিষু মহেশ্বর এই তিন গুণবিশিষ্ট | গুণগুলি 
কখন পৃথক্ ভাবে থাকে না । প্রহ্মাতে তমঃ সত্ব গুণ অপেক্ষা রজ্বোগুণের 

প্রাধান্ত । বিষুতে তমঃ ও রজঃ অপেক্ষা! সত্তের প্রাধান্ত এবং ক্ষত্র্দেবে 
সত্ব ও রজঃ অপেক্ষা তমোগুণের প্রাধান্ত । এই জন্ত রুদ্র ধিনি তিনি 
ব্রহ্মা ও বিষুঃর কারণ। 
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স্থলদেশো ভবেৎ ব্রহ্ধ' বঙগদেহে। হরি স্তৃতঃ। 
রুদরস্ত কারণে! দেহ স্তরীয়া ত্বহমেব হি ॥ ৭৩॥ 

সাম্যাবস্থা তু য! (প্রোক্তা সর্বান্তরামিরূপিনী | 
অতঃ উর্ধং পরং ব্রহ্ম মন্রূপং রূপবর্জিতম্ ॥ ৭৪ ॥ 

নিগুণং সগুণং চেতি দ্বিধা মন্ত্রপমুচ্যতে | 
নিগুণং মায়য়াহীনং সগুণং মারমা! যুতম্। ৭৫ ॥ 

সাহং সর্বং জগৎ স্্। তাস্তঃ সম্প্রবিস্ত চ। 
প্রেরয়াম্যনিশং জীবং যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৭৬ ॥ 

স্্টিস্থিতি তিরোধানে প্রেরয়ামাহমেব হি। 

বর্গাণঞ্চ তথা বিষ রুদ্রং বৈ কারণাত্মকম্ ॥ ৭৭ ॥ 

মন্তয্াদ্ধাতি পবনো! ভীত্যা সুর্যাশ্চ গচ্ছতি 

ইন্দ্রাপ্নি মুত্যবস্তদ্ৎ সাহং সর্বোত্তম স্বৃতা । ৭৮ ॥ 

মত্প্রসাদাত্তবত্তিস্ত জয়ো। লবন্বোইন্তি সর্বথা । 
যুম্নানহং নর্তয়ামি কাষ্টপুতভলিকোপমান্ ॥ ৭৯ ॥ 
কদাচিদ্দেব বিজয়ং দৈত্যানাং বিজয়ং কচিৎ। 

স্বতন্ত্র! স্বেচ্ছয় সর্ববং কুর্বে কন্ধান্ুরোধতঃ ॥ ৮ ॥ 
০ 
০৯ 

লন 

আমি তুরীয়া। আমার স্থুল দেহ হইতেছে ব্রহ্মা, হুম্ক্রদেহ বা লিঙ্গদেহ 
বি, কারণ দেহ হইতেছে রুদ্র । 

আমার তুরীয়রূপ যেটি তাহাকে সর্বধাস্তর্যামিরূপিণী সাম্যাবস্থা' বলা 
ই়। ইহার উপরে ও আমার আর একটি রূপবঞ্জিত রূপ আছে তাহাই 
পরব্রন্ধ। তবেই হইল আমার ছুই প্রকার রূপ। একটি নিগুপ অপরটি, 

1গুণ। আমার মায়া বর্ষিত রূপটি হইতেছে নিগুপরূপ আর মায়া 
জড়িতরূপটি হইতেছে সগুণরূপ। সেই মার়াত্মিকা সগুণরূপিণী আমি 



২৮২ বিচার-চন্ত্রোদয়। 
০০০০ সিকি 

তাং মাং সব্বাত্মিকাং যৃয়ং বিস্বৃত্য নিজগর্ববতঃ। 

অহসঙ্কারাবৃতাত্মানো মোহপ্রাপ্ত। হরস্তকম্ ॥ ৮১ ॥ 

অনুগ্রহং ততঃ কর্ত,ং যুম্মদ্দেহাদনুত্তমম্ । 

নিঃস্যতং সহসা তেজে৷ মদীয়ং ষক্ষমিত্যপি ॥ 

অতঃপরং সর্বভাবৈ হিত্বা গর্বস্ত দেহজং। 

মামেব শরণং যাত সচ্চিদানন্দ রূপিণীম্ ॥ ৮৩ ॥ 
পপ ০ 

সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতের ভিতরে থাকিয়া জীব সকলকে সদা- 

সর্ধদ। স্ব স্ব কার্যের শ্রতিবিহিত ফলভোগের জন্য প্রেরণ! করি । বন্ধ 

বিষু। ও কারণাত্মক কুদ্রদেবকে স্ৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কার্ষ্যে আমি প্রেরণা 
করি। অর্থাৎ আমার ই্ছাতেই ব্রহ্ম! বিষু রুদ্র দ্বারা স্বজন পালন লয় 

হইতেছে । আমার ভয়ে বায়ু বহে, আমার ভয়ে সুর্য উদরাস্তগামী হয়, 

ইন্দ্র, অগ্নি ও ঘম আমার ভয়েই স্ব শ্ব কম্ম করেন। এই আমাকেই 

সব্বোত্ৃমা জানিও। আমার প্রসাদেই তোমরা অস্থুর সংগ্রামে সর্ব- 

প্রকারে জয়লাভ কর। আমিই তোমাদিগকে কাষ্ঠপুভ্লিকার মত 

নাচাই। কর্মফলে কখন দেবতার জয় কথন বা দৈত্যদদিগের বিজয়, 

স্বতন্ত্র আমি--আমি স্বেচ্ছায় কন্দানথরোধে এই সমস্ত করিতেছি। 

তোমরা! গর্ববশতঃ আমি যে সর্বাত্মিক! ইহ! ভুলিয়া অহংকারে মত্ত হইয়া 

মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলে। তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য আমার 

দেহ হইতে সহসা এক তেজ নির্গত হুইয়াছিল। তাহাকেই তোমরা যক্ষ- 

রূপে দেখিয়াছিলে। অতঃপর তোমর! সর্ধতোভাবে তোমাদের দেহাত্ব" 

বুদ্ধিজাত গর্ব ত্যাগ করিয়া সচ্চিদাননন্বরূপিণী আমার শরণাপন্ন হও। 



আত্মা-_উপাসনা। 



২৮৪ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
শিস পি সিকরস্ইিএসিস পাও ডা টি ভি বা ছি ছল ৬ তারি লী জর ৬ তাত 

বেদে কাগুত্রযং প্রোক্তং কর্োপাসন বোধনম্। 

সাধনং কাগুষুগ্মোক্তং তৃতীয়ে সাধ্যমীরিতম্ ॥ 

ত্রিবিধে বিস্ভাধিকারী। উত্তমে৷ মধ্যমোহ্ধমশ্চ। 

সর্বাত্মাৎ সংসারাৎ বিরক্ত একাগ্রচিত্বঃ সস্ভোমুক্তি কাম উত্তমঃ। 

তংপ্রতি আত্মা ব! ইদমেক এবাগ্র আসীদিত্যাদিন৷ ব্রহ্মবিস্ভোক্তা ৷ 

হিরণ্যগর্ভ প্রাগুঘার! ক্রমমুক্তি কামো৷ মধ্যমঃ। 

তথ্প্রতি উক্থ মুকৃথমিত্যাদিন! প্রাণবিদ্যোপাস্তিরুত্তণ । 

যস্ত দ্বিবিধাং যুক্তিমকারমানঃ প্রজাপশ্বাদিমাত্র কামোইধমঃ। 

তত্প্রতি সংহিতোপাসনং তৃতীয়ারণ্যকে হভি ধী়তে । 

& সপিস্মরী অনি ৬০৬ সিসির লস ও ৬০৯৯ ১ ৭ ০৬০ টে 

কর্মকা, উপাসনাকাও্ ও জ্ঞানকাণ্ড বেদে এই তিন কাও আছে। 

প্রথম ছুইটাতে আছে সাধনা আর শেষটীতে আছে সাধ্য বা উদ্দেস্তা। করমু 

ও উপাসন৷ দ্বারা চিত্তসুদ্ধি কর, শেষে জ্ঞাণানুষ্ঠানে শ্রবণ মনন ধ্যান কর। 

ইহাই মুক্তির উপায়। ইহার অধিকারী কে? 
উত্তম, মধ্যম, অধম--বিদ্যার এই ত্রিবিধ অধিকারী । সমস্ত বস্ততে 

. বিরক্ত হইয়া এবং সংসারে বিব্ুস্ত হুইয়! যিনি আত্মাতে একা গ্রচিত্ত হয়েন 

এবং সদ্যসদ্যই মুক্তি চান তিনি উত্তম। ইহার প্রতি “আত্ম! বা ইদমেক 

এবাগ্র আসীৎ* এই “আপনি আপনি” ব্রজ্মবিদ্যার উপদেশ। 

সগুণ বা হিরণ্যগর্ভকে লাভ করিয়া ক্রমমুক্তি যিনি ইচ্ছা-করেন তিনি 
মধ্যম । তীর প্রত উক্থমুক্থম্ ইত্যাদি প্রাণবিদ্যোপাস্নার উপদেশ। 

সদ্যোমুক্তি এবং ক্রমমুক্তি ইহার কোনটিই যিনি চান নাঃ কিরূগে 

ধন ধান্ত পুত্র কন্তা। পণ্ড বিত্ত ইত্যাদি হইবে ইহাই চান পতিনি অধম 

তার প্রতি সংহিতাদির উপাসনা বলা হইয়াছে । 



প্রথম উল্লাস 
. 

"প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রমৃ। 

প্রাতঃন্মরামি হৃদি সংস্ফুরাত্মতত্বং 
সচ্চিৎনুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্। 
যংস্বপ্ন জাগর সুযুগ্তমবৈতি নিত্যং 
তৎ্ত্র্গ নিষ্লমহং ন চ ভূতসং ১0 ১ 

প্রাতঙজামিমনসো বচসামগমাং 

বাচো বিভাস্তি নি্থিলা বদ্ুগ্রহেণ। 
যন্ত্েতি নেতি বচনৈর্নিগম! অবোচং 

স্তং দেব দেবমজমচ্যুতমাহুরপ্র্যম্ ॥ ২ 
প্রাতর্নমামি তমসঃ পরমর্ক বর্ণং 

পৃ সনাতনপদং পুরুযোতমাখ্যম্। 

১। প্রাতে হৃদয়ে আত্মতব্বের স্ফুরণ স্মরণ করিতেছি ইনি সচ্চিদা- 
নন স্বরূপ, পরমহংস গতি এবং তুরীয় (চতুর্থ)। ইনিই জাগ্রত স্বপ্ন 
৪ধুপ্তি অবস্থাত্রয়ে নিত্য অভিমান করেন। আমি রর ০ আমি 
ভূতসংব নাহ । 

২।  গ্রাতে. আমি মনে মনে বাক্যাতীতের ভজন করি তাহার অনু- 
গ্রহে নিখিল বাক্য ফুটিতেছে। “ইহ নয়” “ইহ নয় এই: প্রণীলীতে যে 
ঈবাচ্য বন্তর সন্ধান করিতে হয় সেই প্রতৃই 'দ্েবদেব অজ, সচ্যুত, আদি- 



২৮৬ 052, 
০ 25252554 . এ সজ২০৩৩২ 

স্মিরিদং জগদশেষমশেষ মূর্তো 

রজ্ছাং ভূজঙ্গম ইব প্রতিভাদিতং বৈ ॥ ৩ 

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং লোকত্রয় বিভূষণম্ । 

প্রাতঃকালে পঠেৎ যন্ত্র সগচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ৫ 

৮ 

ধন্যাষ্টক স্তোত্রমূ । 

তজ্জ্ঞানং প্রকাশমকরং হদিক্িয়াপাং, 

তজজ্ঞেয়ং যছুপনিষৎনু নিশ্চিতার্থম্। 

তে ধন্তা ভূবি পরমার্থনিশ্চিতেহাঃ 

শেষাস্ত ভ্রমনিলয়ে পরিভ্রমস্তি ॥ ১ ॥ 

৩। প্রাতে অন্ধকারাতীত, জ্যোতিশ্ময় পূর্ণ সনাতন পুরুষোত্বমকে 
নমস্কার করি। হাতেই এই বিচিত্র জগত্-রজ্জু সর্পের ন্তায় প্রকাশিত 

হইয়াছে। টা 
ভ্রিলোকতৃষণ এই তিনটি শ্লোক ধিনি প্রভাতে পাঠ করে তিনি পরম- 

পদ প্রাপ্ত হয়েন। 

৯। যেজ্ঞানে ইন্ত্িয় সকল শান্ত হয় সেই জ্ঞানই জ্ঞান, আর 
উপনিষদে যা! প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাই জেয এবং হার! পরদারধ 
নিশ্চয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ তাহারাই ধন্ত ; অবশিষ্ট সফলে ভ্রম্মের বলীভূত হইয়া 
পরিভ্রষণ করিতেছে । 



বিচায় চঞ্জোদির ॥ ২৮৭ 

আদৌ বিজিত্য বিষয়ান্ মদমোহরাগ- 
দ্বেষাদি শক্রগণমাহৃতযোগরাজ্যাঃ। 

জ্ঞাত্বাহমৃতং সমন্থৃতূয় পরাজ্মবিদ্তা 

কাস্তানুখা বত গৃহে বিচরস্তি ধন্তাঃ ॥ ২॥ 

তাক্ত1 গৃহে রতিমধোগতি হেতুভৃতা- 

মাত্বেচ্ছয়োপনিষদর্থরসং পিবস্তঃ । 

বীতন্পৃহা বিষয়ভোগপদে বিরক্তা 
ধন্াশ্চরন্তি বিজনেধু বিরক্তসঙ্গাঃ ॥ ৩ ॥ 

তাক্ত। মমাহমিতি বন্ধকরে "পদে ছে 
মানাবমান সদৃশাঃ সমদর্শিনশ্চ | 
কর্তারমন্যমবগম্য তদর্িভানি 

কুর্বস্তি কর্দপরিপাক ফলানি ধন্যাঃ ॥ ৪ ॥ 

ডি ৯৫ হস ড৯ শি পিসি লী লতি লীগ 

শী িসিপস্পপশি 

২। লিজ প্রথমে বিষয়বাসন! ত্যাগ করিয়া এবং মদ, মোহ, 

রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি শক্রগণকে পরাজয় করিয়! যোগরাজ্য লাভ করিয়াছেন 

আর রমণন্থথপ্রদায়িনী পরমাত্মবিদ্তা অন্কভব করিয়া অমৃতফল লাভ 
করিয়াছেন, আভা! তাহার! গৃহে থাকিয়াও পরম সুখে বিচরণ করেন 

এবং তীহারাই ধন্ত | 

৩। বাহার! সংসারে অধোগতির হেতুভৃতা রতি পরিত্যাগ করিক্ধা 
স্বেচ্ছায় উপনিষদের অর্থরস পান করতঃ ত্যক্তম্পৃহ ও বিষন্ধভোগে বিরক্ত 
ইয়া সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া! বিজন প্রদেশে বিচরণ করেন তীহারাই 

৪। ধীহারা ভববন্ধনের হেতুভূত 'আমি আমার” এই ছুই পদ্দের 
খাবার ত্যাগ করিয়া মানাপমানে সমভাবাপরন ও সর্বত্র সমদর্শী হন এবং 

১৬১, 
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তক্তে, ণান্য়মবেক্ষিত মোক্ষমার্গী 

ভৈক্ষ্যামৃতেন পরিকল্লিতদেহষাত্রাঃ । 

জ্যোতিঃ পরাৎপরতরং পরমাত্মসংজ্ঞং 

ধন্া দ্বিজা রহসি হৃস্ভবলোকয়স্তি ॥ ৫ ॥ 

নাসন্ন সন্গ সদসন্ন মহন্ন চাণু 

ন্ত্রী পুমান্ন চ নপুংসকমেকবীজম্। 

যৈর্র্ষতৎ সমন্ুপাসিতমেকচিত্তা 
ধন্যা বিরেজুরিতরে ভবপাশবন্ধাঃ ॥ ৬॥ 

অজ্ঞানপক্ক পরিমগ্রমপেতসারং 

ছুঃখালয়ং মরণজন্মজরা বসক্তম্ । 

পম ৬-পা আপা পপ 

এই সংসারের অন্ত কর্তা আছেন জানিয়! সেই সর্বময় কর্তীতে রমপরি 

পাকফফল সমর্পণ করিয়া থাকেন তাহারাই ধন্ত | 
৫ বাহার পুত্রোৎপত্তি জন্য দারপরিগ্রহ,লক্ষণরূপ পুত্রৈষণা, গবাদি 
ও বিস্তাদি প্রাপ্তি, ইচ্ছারূপ বিত্বৈষণ! এবং পুত্রোৎপাঁদন দ্বার! পিতৃলোৌক 
জয় ও বিস্তা বার! দেবলোক জয়রূপ লোকৈষণা, এই এষণাত্রয় বিসর্জন 

পূর্বক মোক্ষ পদের অনুসন্ধান করেন, এবং অমৃততুল্য ভিক্ষালব দ্রবা 

বারা দেহযাত্র! নির্ব।হ করিয়া থাকেন, আর নির্জনে বসিষ্বা স্থুকীয় হাদয়ে 

পরাৎপর পরমাত্ম-জ্যোতি দর্শন করেন সেই ছ্বিজগণই ধন্ত 
৬। পরব্রহ্ম অসৎ নহেন, সৎ নহেন, সদসৎ নহেন্ন। মছান্ নহেন, 

নুম্ক্ব নহেন, স্ত্রী নছেন, পুরুষ নহেন, ক্লীব নহেন, কেবল একমাত্র জগতের 

কারণ, বাহার! এই প্রকারে সেই পরক্রন্দোপাসনার একাগ্রচিত্ত থাকেন 

তাহারাই ধন্ত । অপর লোক সকল সংসারপাশবন্ধ। 
41 সাহারা অজ্ঞানরূপ পঞ্ষে পরিমগ্ণ, সারশূন্ত হুঃখের আকর স্বরণ 
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সংসার বন্ধনমনিত্যমবেক্ষ্য ধন্তা 
জ্ঞানাসিনা তদবশীর্ধা বিনিশ্চয়স্তি ॥ ৭ ॥ 

শাস্তৈরনন্তমতিভিন্ধুর ্বভাবৈ 
রেকত্ব নিশ্চিতমনোভিরপেতমোহৈঃ । 

সাকং বনেষু বিজিতাত্মপদশ্বরূপং 

শান্ত্রেযু স্যগনিশং বিষৃশস্তি ধন্যাঃ ॥ ৮ ॥ 
অহিমিব জনযোগং সর্বদা বর্জয়েদ যঃ 

কুণপমিব স্থনারীং ত্যক্ত,কামে বিরাগী । 

বিষমিব বিষয়ান্ যে! মন্তমানো ছুরস্তান্ 
জয়তি পরমহংসো মুক্তিভাবং সমেতি ॥ ৮ 

সম্পূর্ণ জগদেব নন্দনবনং সর্ব্েপি কল্পদ্রমা 

গাঙগং বারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ | 

জনমৃত্যু'জরা পরিপূর্ণ ভববন্ধনকে অনিত্য দেখিয়! জ্ঞানথড়ো ইহা ছেদন 
করিয়া বিচরণ করেন তাহারাই ধন্ত | 

৮। হধাহারা শান্ত,--অনন্ভমতি, মধুর স্বভাব, একত্ব নিশ্চয়কারী 

মনের দ্বার নিবৃত্ত মোহ, সাধুগণের সহিত নির্জন প্রদেশে শান্ত্রালোচন! 
করিয়া পরমপদ সেই স্বরূপকে সম্যক চিন্তা করেন তাহারাই ধন্ত | 

৯। যিনি নিরস্তর সর্পবৎ জনসংসর্গ ত্যাগ করেন, সুন্দরী নারীকে 

মৃতদেহবৎ পরিত্যাগ করিয়া ধিনি সংসাঁরবৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন, বিষম 

বিষ সকলকে ছ্থিষবৎ যিনি জ্ঞান করিয়াছেন তিনিই পরমহংস এবং তিনিই 
মুিপদ প্রাণ্ত হন। 

১০। খন ভাগ্যবশে কোন ব্যক্তির পরব্রহ্ম দর্শন হয় তখন নিখিল 

ঘগংই আনন্মকানন বলিয়া বোধ হইয়া! থাকে, সকল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষবৎ জ্ঞান 
ই, সমস্ত জলই গঙ্জাজলবৎ পবিজ্র বোঁধ হয, সকল ক্রিরাই পবিত্র হইব. 
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বাচঃ প্রাকৃত সংঙ্কতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী 

সর্ববাবস্থিতিরস্ত বস্তবিষয়! দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি ॥ ১০ 

ইতি পরমহংস পরিরব্রাজকা চার্য্য শ্রীমচ্ছন্করাচার্য্য বিরচিতং 

ধন্তাষ্টক স্তোত্রম্। 

স্ষ্টি-তত্ব [ তৃতীয় প্রকার ] 

এতম্মাৎ পরমাচ্ছাস্তাৎ পদদাৎ পরম পাবনাৎ। 

যথেদমুখিতং বিশ্বং তচ্ছ,পুত্তময়া ধীয়া ॥ ১ 

ষায়। প্রাকৃত ব! সংস্কৃত সকল বাক্যই শ্রুতিবাক্য তুল্য হয়, পৃথিবী 
বারাণসী এবং সর্বত্র অবস্থিতিই সুথকর বোধ হইয়া থাকে । 

পরম শান্ত পরম পবিত্র এই পরমপদ হইতে ষে প্রকারে এই বিশ্ব 

উতিত হয় তাহা উত্তম বুদ্ধি ছারা তুমি শ্রবণ কর। [ মহাপ্রলয় হইয়া 

গেলে যখন সমন্ত বিশ্ব লয় হয় তখন যিনি অবশিষ্ট থাকেন তিনিই পরম- 

পদ । সৃষ্টির পূর্বে ইনি স্পন্দন-রহিত অবস্থায় আপনি আপনি থাকেন। 

এই অবস্থায় সর্বদা থাকিয়াও সষ্টিকালে তিনি যেন স্পনানযুক্ত অবস্থার 

আইসেন। স্পন্মনরহিত অবস্থায় ধিনি পরম শান্ত মঙ্গলময়, তাহার 

স্পন্মনযুক্ত মত অবস্থাটিই ত্রিজগৎরূপে স্থিতি । যিনি গপন্দ ও অস্পদ 

রূপে বিলাম করেন, করিয়াও বিনি এক শুদ্ধ ভরিতাকার+-পুর্ণাকার ; 
বিনি না থাকিলে চন্্র কূর্য্যাদি প্রকাশ পদার্থ, অন্ধকার মত হুইয়া যায়; 

ধিনি থাকাতে এই ব্রিজগৎ মৃগ ভৃঞ্িকার ভ্তার় উৎপন্ন হইতেছে ; যাহার 
মনোভাৰ গ্রহণ অবস্থাতে যে স্পন্দন উঠে তাহাতে  নিশিত্রাম্যমান অনন্ত 

১ ঠাস্সি শাসিা আনি রস শা প্স্ষিটি চা খানি ্াদ৯৫৮ ্পি 4 ল স্পা 8, ৪৪ 
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সুযুগ্তং স্বপ্নবন্তাঁতি ভাতি ব্রদ্ৈব সর্গবৎ। 
সর্বাত্মকঞ্চ তৎ স্থানং তত্র তাবৎ ক্রমং শৃণু ॥ ২ 
তন্তানস্ত প্রকাশাত্মবরূপন্তানস্ত চিন্মণেঃ ৷ 

সতামাত্রাত্মকং বিশ্বং বণজঅং স্বভাবতঃ ॥ ৩ ॥ 

শশী রা 
শপ 

অঙ্গারের চক্রাকারতার স্তার এই জগল্লক্মী পুনঃ পুনঃ উদয় হয় এবং যিনি 

মনোভাব ত্যাগ করিস! নিম্পন্দ অবস্থ। লাভ করিলে এই জগদাড়ম্বর 

নিবৃতত হইয়া যার; যিনি বাগিন্দ্রিরশুস্ত মুকের তুল্য হইয়াও বাচাল ; 

মননশীল হইয়াও প্রস্তবের ন্যায়; নিত্যতৃপ্ত হইয়াও ধিনি সহস্র মুখে ভোজন 

করেন) কোথাও সংস্থিত না হইয়াও ধিনি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন; মন 

নাই তথাপি যিনি মানস স্থষ্টি করেন; 'নাট্যশালার দীপ সাহায্যে নটের 
নৃত্য করার মত যিনি সাক্ষী ম্বরূপে থাকাতে চিত্তের বিবিধ স্পন্দন হয়; 

সমুদ্র হইতে তরঙ্গ, কল্লোল, ক্ষুদ্র লহরীর মত ধাহা' হইতে এই বিচিত্র 
সুটটি উঠিতেছে ; এক কথায় বশ্শেন্দ্িয় উপাধিতে যে ক্রিয়া হইতেছে, 
চ্ষু ক্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় উপাধিতে যে রূপরসাদি বিষয় অনুভূত হইতেছে 
এবং অন্তঃকরণ উপাধিতে যে চেতনা--এই সমস্ত তুমি যাহা জানিতেছ 

সেই সমস্তই সেই দেব, সেই দীপ্তিনীল, ক্রীড়াশীল পরমাত্মবা। সমস্ত 
বিয়া যাহা নির্দেশ করিতেছ তাহা বস্তুতঃ সেই পরম শান্ত পরম পদই ]। 

যেমন সুধুপ্ত অবস্থাটিই স্বপ্নবৎ-স্বপ্নমত প্রকাশ পায় সেইক্প ব্রহ্মই 
ম্গবৎ-স্থষ্টি মত প্রকাশ পান। সর্বাত্মক সুষুপ্ত স্থানটিই সেই ব্রহ্ধ- 
ঘাদ। অর্থাৎ সমষ্টি সুপ্ত পুরুষের স্বরূপটই এই ব্রহ্ম । যে ক্রমে এই ব্রন্ধ 
হইতে এই সর্কত্র ভাসমান স্থষ্টি উিত হয় তাহা শ্রবণ কর। 

যুণ্তিতে বিষয় ভোগের দ্বারগুলি রুদ্ধ হইয়া যাঁয়। পুরুষের অক্পময় 
খরাপময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় আবরণগুলি থাকে না । থাকে একটি মাত্র 



২৯২ বিচার-চন্দোদয় । 
স্পন্সর লাস্ট ১০২০, 4 পা সস রিস্টার্ট এর পলি তাস, 

তদাত্মনি স্বয়ং কিঞ্চিচ্চে ত্যতামিব গচ্ছতি। 

অগৃহীতাত্মকং সম্বিদহং মর্শন পূর্ববকম্ ॥ ৪ ॥ 

ভাবি নামার্থকলনৈঃ কিঞ্চদুহিত রূপকম্। 
আকাশাদনুণুদ্ধঞ্চ সর্বন্মিন ভাতি বোধনম্ ॥ ৫ ॥ 

আবরণ। ইহা অজ্ঞান-আবরণ) ইহা আপন পরিপূর্ণ স্বরূপের বিশ্বৃতি) 
আমিই সেই এই স্থিতির অভাব। তথাপি এই সুষুপ্তিতে সমস্ত ইন্রিয়- 

দ্বার রুদ্ধ হয় বলিয়! স্বরূপানন্দের অতি ক্ষীণ স্কুরণে সুপ্ত-পুরষ আনন্দভুক্। 
স্থুল সুগম কোন প্রকার চিত্ত স্পন্দন না থাঁকায় স্ুপ্পুক্রষ অনায়াস পদে 

স্থিতিলাভ করিয়! আনন্দময় । 
সুযুণ্তিতে কুয়াসার মত একট! দ্বরূপের বিস্থৃতিবূপ অজ্ঞান পুরুষকে 

ছাইয়া থাকে। জগৎ সৃষ্টির পূর্ববে একটা আত্ন্তশুন্ত তমঃ বাঁ ভৌতিক. 

প্রকাশের অভাব যেমন সর্বত্র বিস্ধমান ছিল ইহাও সেইরূপ। স্মপ্ত 

আত্মপুরুষের তমঃ ব! অজ্ঞান আবরণে লগ্ন ছায়া ছায়া মত এই বিশ্বটা, 
এই ভাবি বিচিত্র নামক্ধপ মাখা! বিশ্বটা, প্রথমে ছায়ার মত থাকে । ক্রমে 

ছার! ছায়া মতটাই স্বপ্ন নগরের মত ভাসে। ক্রমে তাহাই আরও স্কুল 

হইয়া স্থষ্টিরূপে ভাসিয়া উঠে। এই স্থাষ্টি ভাসার ব্যাপারটাই তোমাকে 

বলিতেছি। 

অনস্তপ্রকাশ আত্মরূপ সেই চিন্মণির সত্তাটি মাত্র অবলম্বন করিয়া 
এই বিশ্ব শ্বভাবতঃ অজত্র ভাবে উঠিতেছে। বেশ করিয়া ধারণা কর 

মহাপ্রলর হইয়া গিয়াছে। স্থল যাহা ছিল তাহা নষ্টু হুইয়া গিয়াছে। 

স্থুলের হুন্ম সংস্কার সন্কর্পশক্তিতে আছে । এই সম্কল্লাত্মিকা 

হুক্ম জগৎ লয় করিবার জন্ত উর্ধমুখে ছুটিয়াছে। আর পরম শান চলন" 

রহিত, পরম শিব চৈতন্তকে স্পর্শ করিয়া এই সন্বপ্পশক্তি নিজ 
হাঁরাইয়া ফেলিয়াছে। আর কিছুই নাই। এক অনস্তপ্রকাঁশ--অ 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ২৯৩ 
০০ ধুর ক কে রক কাক কাকি ক কিক ক কেক 

ততঃ সা পরম! সত্তা সচেতশ্চেতনোনুখী । 
চিন্নামযোগ্যা ভবতি কিঞ্চিল্লভ্যতয়া তথা ॥ ৬॥ 

'আপনি আপনি' ভাব মাত্র অবশিষ্ট । ইনিই অনস্ত' চিন্মণি; চিৎব! 

দ্রানম্বরূপ মণি। অনন্ত গ্রকাশটি ইহার আত্মরূপ। বিশ্ব বলিয়া কোন 
কিছুই নাই। বিশ্বের পরিবর্তে এক আগ্ন্ত শূন্য তমঃ এই বিশ্বের অভাব 

চক অজ্ঞান, জ্ঞানম্বরূপ স্ব প্রকাশ চিন্মণিকে যেন বেষ্টন করিয়া আছে। 

ভ্তানের আশেপাশে যেন অজ্ঞান আছে। “আর কিছুই নাই” এই 
অভাব বোধরূপ অজ্ঞানটা যেন সংন্বরূপ, অস্তি-স্ববূপ আছে ম্বরূপ- 

দ্ধের সঙ্গেই অবস্থান করিতেছে । “আছে” এই ভাবের সঙ্গে নাই” 

এই অভাবট! অথব| অস্তির সঙ্গে নাস্তিট! যেন অবস্থিত। এই অভাবের 
মধ্যে বিশ্বট! ছানা ছাপ! মত আছে। কিরূপে? দেখ। অভাবটা কার 

অভাব? ন। বিশ্বের অভাব । বিশ্বত নাই কিন্তু বিশ্বের অভাবরূপ 
একটা! ভাব যেন প্ঞানস্বরূপ ব্রদ্ধে আছে। সেই জন্ত বল! হইতেছে 

সাপ্রলয়ে স্ব প্রকাশ চিশ্বর্ূপ বা! শুদ্ধবোধরূপ যে ব্রচ্ম অবশিষ্ট থাকেন 
এই বিশ্বট তাহারই সন্তামাত্রাত্বক । চিৎ ও আনন্দমাত্রাত্বক নহে। 

চিন্মণির যে ধত্ব। অবলঞ্চন করিয়া বিশ্ব অজ ভাবে উঠে, বিশ্ব লয় 

হইয়। গেলে সেই সত্বাট মাত্র অবশিষ্ট থাকে । সেই সত্ব। হইতে যে ক্রমে 

বিশ্ব উঠে তাহাই বলা হইতেছে । যেহেতু এই বিশ্ব সেই চিন্মণির সত্তা 

মাত্র, যেহেতু সেই চিন্সণির পরমার্থ রূপটি মাত্রই এই বিশ্বের সত্তা 
মেই হেতু মণির ঝলক যেমন স্থভাবতঃ উঠে সেইরূপ সেই চিন্মণি হইতে 
এই বিশ্ব ঝলক স্বভাবভঃ অজভ্রভাবেই উঠে। ম্বভাবতঃ অর্থাৎ অবুদ্ধি পূর্বক 

৷ খন অজ বিশ্বঝলক চিন্মণির পরমার্থ সত্তা অবলম্বন করিয়া উঠে তখন এ 
'ন্তা আপনাতে মাপনি কিঞ্চিৎ চেত্যতা, কিঞ্চিং বহি্ম্ধতা, কিঞ্চিৎ স্যাট 



২৯৪ বিচার-্চন্দ্রোদয় । 
আত পারীদপাসিনিও রক ভা্িনন্ত। 11 

ঘনসংবেদন! পশ্চাৎ ভাবি জীবাদি নামিক1 

সম্ভবত্যাত্তকলনা যদোজ্ঝতি পরং পদম্॥ ৭॥ 

বিষয়ক ইচ্ছা প্রাপ্ত হয়েন। যেহেতু দঙ্কল্লাত্মিক! স্পন্দশক্তি প্রথমে 

স্বতাবতঃ উঠে, প্রথমে অবুদ্ধপূর্ব্বক উঠে, দেই হেতু সেই অবুদ্ধিপূর্ববক 
উঠাটাই বুদ্ধিপূর্ববক বিশ্ব স্থষ্টির কারণ হয়। অবুদ্ধি পূর্বক যাহা হয় 

তাহাতে যে চলন হয় তাহাই বুদ্ধিপূর্বক সৃষ্টি ব্যাপারের মূল স্ত্র। যেমন 
ভোজনের ইচ্ছ! না থাকিলেও ষদি কেহ জোর করিয়া ভোজন করায় 

তথন ধেমন ভোজনেচ্ছার উদ্রেক হয় সেইরূপ পরম শান্ত চলন রহিত 

্রহ্ধে স্বভাবতঃ ঝলক উঠিলে অনিচ্ছারও ইচ্ছা জন্মে। স্থষ্টি বিষয়ক 

ইচ্ছাই ইহা। অবুদ্ধিপূর্বক কিছু উঠাই বুদ্ধিপূর্ব্বক স্থষ্টির কারণ। সেই 
জন্যই বল! হইতেছে এই সমস্ত বিশ্ব “আর কিছুই নাই” এই অভাব 

বোধরূপ অজ্ঞান অবলম্বনে পরিপূর্ণ অস্তি ভাবের উপর কল্পনা মাত্ত। 

চিন্মণি কিরূপে চেত্যতা বা বহিষ্মুথতায় আসিলেন তাহা বল! হইল। 

এই চেত্যতাটি কিন্তু সন্বিৎ দ্বার বা! জ্ঞান দ্বারা এখনও অহং ম্পণ 

করে নাই। অর্থাৎ অহং স্পর্শ পূর্বক জাগতিক বস্ত নকল যেরপ 

নামরূপ গ্রহণ করে, এই চেত্যতা এখনও তাহ! করে নাই । ইহা এখনও 

'অহং মর্শন পুর্বকং অগৃহীতাত্মকম্ঠ | - - 

সেই চিন্মণির সন্তাট আকাশ হইতেও সুক্ষ, গুদ্ধ বোধ মাত্র। দেই 
গুদ্ধ বোধটি সমস্ত স্জ্য বিষয়ের ভাবি নামরূপ অনুসন্ধান তৎপর অর্থাৎ 

“আছের* সঙ্গে যে “নাই” জড়িত সেই “নাই” এর মধ্যে সমস্ত হজ 

বিষয়ের ভাবি নামরূপ অনুসন্ধান তৎপরতাও আছে" এ ভাবি নামরূ? 

অনুসন্ধান ঘর! কিঞ্চিৎ রূপাভাস বিশিষ্ট হইয়াই সেই সত্ভাটি চেতাত 

প্রাণ হয়েন। ব্রন্গে সৃষ্টি ইচ্ছা! কেন জাগে তাহাই বলা হইল। এই 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ২৯৫ 
২৪ গিলে ঢা 2 পট্টি নি অস্ত া্পরসিপা াস ািস পাপা এসি স্মিত অসি পা এপি ৭ সপাস্পিস 

সত্ৈব ভাবনামাত্রসার! সংসরণোনুখী । 
তদ। বস্তু স্বভাবেন ত্বন্ুতিষ্ঠতি তামিমাম্ ॥ ৮ ॥ 

সমনস্তরমেধান্তাঃ থ সত্তোদেতি শৃন্তত। । 
শবীদি গুণ বীজং সা ভবিষ্যদরভি ধার্থদা ॥ ৯ ॥ 

ন্কর শক্তিরূপ! মায়াটি খন ব্রন্মে ভাবেন তখনই ব্রন্ষে বিচিত্র জগৎ ভাসার 

মত দেখায় । 

সেই পরমা সত্তা খন চেত্যতা লাভ করেন তখন সেই চেত্যতা'র মধ্যে 

তাঁবি নামরূপের অনুসন্ধান রূপ বৃত্তি থাকে । ভাবি নামরূপ অনুসন্ধান 

বৃত্তি ঘারাই এঁ সত্তা এ শুদ্ধবোধ কিঞ্চিৎ উহতরূপ কিঞ্চিৎ উহ্থরূপ অর্থাৎ 

রূপাভাস ধারণ করেন। চিতের ঈক্ষণ বৃত্তির যে চেত্যতা তাহা বিষয় 
উপাধি লাভে ষেরূপে ঈশ্বর ভাৰ ও জীব ভাব প্রাপ্ত হয়েন এই শ্লোকে 

তাহাই দেখান হইতেছে। চেতনাত্বক ব্রহ্ম সত্তা হইতে অভিন্ন ষে পরমা 

সত্ত! তাহাই চিন্নাম যোগ্যা হয়েন। তিনিই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর এই সংজ্ঞার 
উপযুক্ত হয়েন। পরম! দত্ত! চিন্নাম যোগ্যা হইবার পর *আমি বন্ 

হইব” এই ঈক্ষণ-সদ্বেদন রূপ যে সন্কল্প, তাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতে 

থাকে । পুনঃ পুনঃ আবৃত্িতে সঙ্কল্প ঘন বা দৃ়ীভূত হয়। তাহার 

পরেই আত্ত কলনা হয়। আত গৃহীত কলনা ত্ধিষয়ে সুক্ষ প্রপঞ্চাত্ম- 
ভাব লক্ষণ পরিচ্ছেদ কলন! হয় । অর্থাৎ আমি বনু হইব এই সন্কল্পের 

পুনরাবৃত্তিচ্ছলে তাহ। হইতে হুম্ষ্র প্রপঞ্চরূপে আত্মভাবের পরিচ্ছেধ কল্পনা 
ইয়। তখন আপনার অপরিচ্ছিন্ন ভূমাত্মভাবের বিস্বতি এবং আপনার 
পরম পদ্দের পরিত্যাগও যেন ঘটে। ইহাতেই ভাৰি প্রাণধারণোপাধিক 

জীব হিরণ্যগর্ভাদি নাম তিনি ধারণ করেন। 
বঙ্সত্ত। তখনও ভাবনামাত্র সারা) তখনও বিকারাদি ক্রিয়া সারা 

হয় নাই। পরমা সত্তা তখন ভাবন! বিশেষ দ্বারাই সংসারোন্ুখী হয়েন। 



নির্ববাণষটকমৃ। : 

মনোবুদ্ধযহস্কারচিত্তানি নাহং 
ন চ শ্রোব্রজিছ্বে ন চ স্বাণনেত্রে | 

ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজে। ন বাসু- 

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥ ১॥ 

ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবাধু- 

বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ। 

ইহাতে তাহার ব্রহ্ম ত্বভাষের কোন বিকার উৎপন্ন হয় না। যিনি অবি- 

কত স্বভাব, ভাবন! দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলেও তাহার শ্বরূপের কোন ক্ষতি 

হয় না । তবে জীব ভাব কির্মপে উঠে যদি বল, তাহার উত্তর এই যে 

সেই পরম সত্তার উপরে এই পরিচ্ছিন্ন ভাবনা, রজ্জুর উপরে- সর্প ভাসার 
মত উঠে। ইহার নাম ব্রহ্ষসত্তার উপরে জীবভাবের উখবান। এই 

জীবসন্তা পরে ইতর ভূতের অবকাশ প্রদান করে বলিয়া এক শৃন্ত প্রায় 

খ সত্তার তখন উদয় হয়। থ সত্ভাই আকাশ । আ--সমস্তাৎ কাশতে 

প্রকাশতে-_আকাশের এই অর্থ কুর্ধযাদি সৃষ্টির পরে হুয় । ভবিষ্যতে যে 

শঙ্জাদি উঠিবে সেই সমস্ত গুণের বীক্গ স্বরূপ এই খ সত্তা। পরাশক্তির 

সঙ্কল্পেই এই অসতরূপ জগত্জাল সতমত ভাসে। 

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত মামি নহি; কর্ণ, দিবা? নাসিক, 

চক্ষু, আকাশ, ভূমি, তেজ কিংবা বাধুও আমি নহি; আমি জ্ঞান ও 

আননাস্বূপ শিব, আমি ( চিদাননয স্বরূপ )শিব ॥ ১ 
প্রাণ সংজ্ঞ! আমার নাই, আমি প্রাপাদি (প্রাণ, অপান, সমান, উদদান, 



বিতার-চজোদর । ২৯৭ 
০০৯ লাকি অপ পা লা পিল সী এ হিল এ ২ চস লি, এত 

ন  বাক্পাণিপাদং ন চোপস্থপান্ু 
চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥ ২। 
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহোৌ 
মদে নৈব মে নৈব মাৎসধ্যভাবঃ | 

ন ধন্মো নচার্থো ন কামো ন মোক্ষ- 

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥ ৩ ॥ 

ন পুথ্যং ন পাপং ন সৌথং ন ছুঃখং 

ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদ! ন ষজ্ঞাঃ | 

অহং তোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা 

চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোইহম্ ॥ ৪ ॥ 

ন নৃত্যুর্ন শঙ্ক। ন মে জাতিভেদঃ 
পিতা নৈব মে নৈব মাতা চ জন্ম । 

ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নেব শিল্যু- 
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥ ৫ ॥ 

ব্যান) পঞ্চ বায়ু, মেদাদি সপ্ত ধাতু, অন্মময়াদি ( অর, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান 
ও আনন্দ) পঞ্চকোষ, বাক্য, পদ, উপস্থ ও পাধুও নহি ঃ আমি জ্ঞান ও 
আননন্বব্বপ শিব ॥ ২॥ 

কোন কিছুতে আমার অন্ুরাগও নাই, বিদ্বেষও নাই ; আমার লোভও 

মাই, মোহও নাই ) আমার মদ, মাতসর্ধ্য ভাবও নাই ) ধর্ম, অর্থ, কাম, 
মোক্ষও আমার নাই। আমিই চিদ্বানন্দ স্বরূপ শিব ॥ ৩॥ 

আমি পুণ্য, পাপ, সুখ, ছঃখ, মন্ত্র, তীর্থ, বেদ, যজ্ঞ, ভোজন, ভোজ্য 

কিংবা ভোক্তা নহি, আমি জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ শিব ॥ ৪॥ 

আমার মৃত্যু, শঙ্কা, জাতিভেদ, পিতা, মাতা, জন্ম, বন্ধু, মিত্র, গুরু 
কিনা শিষ্য কিছুই নাই; আমি চিদানন স্বরূপ শিব॥ ৫ & 

স্ লাশ এসসি শ স্স্মিটিস্উিলিস্মিি শি শি * জিত ০ বি সই ০ এ ০ 



২৯৮, বিচার-চন্দ্রোদয়। 
ইসি লস পপ শপ পপ এ ৯৩ ৯ লস ৯ লা সিসি 

অহং নির্ব্বিকল্পো৷ নিরা কারূপো৷ 

বিভূত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেক্রিয়াণাম্। 

ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয়- 
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥ ৬ ॥ 

শ্রীমচ্ছন্করাচার্য্যঃ। 

পিপি ছি বদি সি পপর পবিস পো. লে সী পি, 

€ 

আত্ম-ষটক। 
নাহং দেহে নেন্দ্রিয়াণ্যন্তরঙ্গং 

নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ। 

দারাপত্য-ক্ষেত্র-বিত্তাদি দূরঃ 

সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্বা শিবোহহম্ ॥ ১ ॥ 

রজ্জঙ্ঞানাভ্ভাতি রজ্জুর্যথাহি, 
স্বাত্ম! জ্ঞানাদাত্বনে! জীবভাবঃ | 

আপ্তোক্ত্য হি ভ্রাস্তিনাশে স রজ্জ, 

জীবে নাহং দেশিকোক্ত্া শিবোহহম্॥ ২॥ 
পাম্প শা 

আমি নির্বিকলপ নিরাকার, স সকল কল ইন্জরিয়ের বিভু ও সর্বব্যাপী । দল 

বা যুক্তি কিম্বা পরিমাণ এ সমস্ত আমার কিছুই নাই। আমি-চিদানন্দ 

- স্বর্বপ শিব ॥ ৬॥ 

৯। আমি দেহ নহি, ইন্দ্রিয় সমুহও নহি, মনও নহি) অহঙ্কার 

নহি পঞ্চ প্রাণও নহি, বুদ্ধিও নহি। স্ত্রী, পুত্র, কন্তা, ক্ষেত্র, বিত্ত হইতে 

ভিন্ন নিত্য সাক্ষী সর্ব জীবেরআত্মা শিবই আমি । 

২। রজ্জ, জান! না থাকিলে রজ্জুই যেমন সর্প বলিয়। প্রতিভা 

হয় আপনার আত্মাকে জানা ন। হইলে সেইরূপ আত্মাকে জীব বলিয়াই 



বিচার-চন্ছ্রোদয় । ২৯৯ 
নিরব ০ পর স্পেস সা ০ শাসি কা ভি হা ৬ সত হ ০ সপা ও সপ পির পা পি পি? জপ সি ৬০ 

মত্তো নান্তৎ কিঞ্চদিন্তীহ বিশ্বং 

সত্যং বাহাং বস্ত ময়োপক৯ গুম্। 

আদর্শীন্তর্ভীসমানন্ত তুলং 
মযাদ্ধৈতে ভাতি তন্মাচ্ছিবোহহম্ ॥ ৩ ॥ 
আভাতীদং বিশ্বমাত্বন্যসত্যং 

সতাজ্ঞানানন্দকূপে বিমোহাৎ । 

নিদ্রামোহাৎ স্বপ্রবত্তন্ন সত্যং 

গুদ্ধঃ পৃর্ণো নিত একঃ শিবোহহম্ ॥ ৪ ॥ 

নাহং জাতো| ন প্রবৃদ্ধ! ন নষ্টো, দেহন্তোক্তা: প্রারৃতাঃ সর্বধন্ীঃ ৷ 

কর্তৃতবাদি চিন্বযন্তান্তি নাহস্কারন্তৈব হাত্মনো! মে শিবোহহম্॥ ৫ ॥ 

রম হয়। আপ্ত বাক্য দ্বার! ভ্রমনাশ হইলে রজ্জুকে রজ্জ, বলিয়াই যেমন 

জানা বায় সেইরূপ গুরু বাক্য দ্বারা জানা যায় আমি জীব নহি, শিবই 

মাঁম। 

৩। চেতন আমি ভিন্ন এই সত্য বিশ্ব বলিয়া অন্ত কিছুই নাই। 

৷ বাহিরে যে সকল বস্তু দেখা যায় তাহা মায়া, কর্িত। দর্পণের ভিতরে 
ভাসমান প্রতিবিষ্বের ন্যায় অদ্বন্ন চেতন আমিতেই সমস্ত ভাসিতেছে। 

এই হেতু শিবই আমি । 

-॥ মোহ বশতঃ সত্স্বরূপ জ্ঞানম্বরূপ আনন্দস্বরপ আমাতে এই 
মসত্য বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে। মোহ নিদ্রায় যে স্বপ্র তাহা! যেমন সত্য 
নয় সেইরূপ যাহা দেখিতেছি তাহাও সত্য নহে। অসত্য দৃষ্তু দর্শন যখন 
প' থাকে তথন শুদ্ধ পুর্ণ নিত্য এক শিবই থাকেন । সেই শিবই আমি। 

৫। আমি জস্মাই নাই, আমি বৃদ্ধিপ্রাণ্ডও হই নাই, আমি নাশ- 
খবাপ্তও হইব না। দেহের প্রার্কতিক ধন এই সব বলা হয়। কর্তৃদ্াদি 
পর্ব অহঙ্কারের। চিন্ময়ের, আত্মার, আমার এ সব নাই । শিবই আমি । 



৩৩৬ বিচার-চন্দ্রোদ় 1 

ভপিাাসপীসিতসিপিস জা অস্ত সিসি সত বসি ৯১৮৯ সি সস রা সস স্তর সিএ সি জোস লি লাস লাস লি লাস রি জামিল সিপিএ 

নাহং দেহে! জন্ম-মৃত্যুঃ কুতো। মে, নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসে কুতো মে | 

নাহং চিতং শোকমোহোৌ কুতো মে, নাহং কর্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে ॥৬ 

* ইতি পরমহংস পরিব্রাজকা চাধ্য শ্রমচ্ছস্করভগবদ্ধিরচিতং আত্মষটুকম্। 

৬। আমি দেহ নহি আমার জন্ম-মৃত্যু কিরূপে হইবে 1 আমি প্রাণ 

নই আমার ক্ষুধা! পিপাসা থাকিবে কিরূপে? আমি চিত্ত নহি আমার 

শোক মোহ থাকিবে কিরূপে? আমি কর্তা নহি আমার বন্ধন ও মুক্তি 

হইবে কিরূপে ? 



দ্বিতীয় উল্লান। 

সার সাধনা _্রীগীত। হইতে। 

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্হ্ষকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ 

শৌর্ধ্যং তেজোধতি্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম ্ বভাবজম্ ॥ ৪৩ 

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজাং বৈশ্তকর্ধ্ স্বভাবজম্। 
পরিচর্য্যাত্মকং কণ্ম শত্রন্তাপি শ্বভাবজম্ ॥ ৪৪ 

[ ব্রাঙ্গণের স্বভাববিহিত কর্ম সকল হইতেছে ]--শম ( মনঃ সংযম ), 
দম (বাহোন্দ্রিয়ের সংযম ) তপস্যা, (১৭শ অঃ ১৪শ প্রভৃতি গ্লোকোক্ত 

শারীরাদি ) শৌচ ( অন্তর্বহিঃ শুদ্ধি) ক্ষমা, আর্জব (সরলতা ), জ্ঞান 
( শান্্রার্থ বোধ ), বিজ্ঞান (মানসিক প্রত্যক্ষ), আন্তিক্য (পরলোকে 
বিশ্বাস )॥ ৪২ 

| ক্ষতিয়ের স্বাভাবিক কর্ম হইতেছে 1 পরাক্রম শৌর্ধ্য বীর্য ধৈর্য্য 
দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন না৷ করা, উদ্দারতা, শাসনক্ষমতা ॥ ৪৩ 

[ বৈশ্ত ও শৃপ্রের স্বাভাবিক কর্ম হইতেছে ]-- কৃষি, পাণুপালন এবং 
বাণিজা বৈশ্তদিগের স্বাভীবিক কর্ম এবং [ দ্বিজগণের ] পরিচর্যা শৃদ্র- 
দিগের স্বাভাবিক কর্ম ॥ ৪৪ 



৩৪২ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
পাছান্জিত ০০০০০০০০ 

স্বে স্বে কর্ধণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ | 

স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছ,ণু ॥ ৪৫ 

ষতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্। 

স্বকর্ম্মণ! তমভ্যচ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ 

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্টিতাৎ 

ম্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্ধন্নাপ্রোতি কিন্বিষম্ ॥ ৪৭ 

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন তাজেৎ। 

সর্বারস্ত। হি দোষেণ ধূমেনাগ্সিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ 

( ব্রাঙ্মণক্ষত্রিয়াদির এইরূপ কর্ম সকল যে জ্ঞানের হেতু, তাহা 

কহিতেছেন 1 স্থ স্ব কর্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সিদ্ধি (জ্ঞানযোগ্যতা ) লাত 

করেন। [স্বকর্্ম দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তি কিন্ূপে হয় তাহা সার্ধশ্লোকে 

কহিতেছেন 1-_স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি যেরূপে তত্বজ্ঞান লাভ করেন, 
তাহ? শ্রবণ কর ॥ ৪৫ 

যে অস্তর্ধ্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিগণের প্রবৃত্তি (উৎপত্তি) হয় এবং 

যিনি (কারণস্বরূপ বে আত্মা ) এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপির়া আছেন, মানবগণ 

স্বকর্্ম ছারা তাহাকে অর্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে ॥ ৪৬ 

[ ম্বকশ্শণা এই বিশেষণের সার্থকত কহিতেছেন ]1--বিগুগ ( অঙ্গ- 

হীন ) স্বধর্্মও, সম্যকৃরূপে সম্পাদিত পরধর্শী অপেক্ষা শ্রেঠঠ । পুর্বোজ 

স্বভাব-নির্দিষ্ট কর্ম করিয়া লোকে পাঁপভাগী হয় না ॥ ৪৭ 

[যদ্দি সাংখ্যমতানুসারে স্বধর্ম্ধে হিংসাদি দোষ মনে করিয়া পরধধ্ 

শ্রেষ্ঠ মনে কর, তবে পরধর্টেও ত এরূপ দোষ আছে, এজন্য কহিতেছেন | 

_-হে কৌস্তের, দোষযুক্ত হইলেও শ্বভাববিহিত কর্ণ ত্যাগ করিবে না। 
যেহেতু ধূমাতৃত অগ্নির স্তার, সমুদ্ার কন্ম্মই দোষে আবৃত । [ যেমন অগ্নি 



বিচার- চন্দোদয় । ৩০৩ 
ছি ৩ ৯ ৮২ উ্তি সত স্সিত জার ৮ সর ৯৬৫» সিটি চি এটি ছি চস, এসিসিএ এসি ২০৫০৯ রসি ৩৯2 ৯৬, ৯ সি ৪৯০৪ ছ ০ সি সস এসি লী তদ্সি পজ। 2 রসি শীত ঠি উিরোস লি 

অমকবদধঃ সর্ব জিতাতা বিগতম্পৃহঃ । 

নৈষ্বন্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ 

সিদ্ধিং প্রাপ্তো বথা ব্রঙ্গ তথাপ্পোতি 'নিবোধ মে। 

সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিঠ। জ্ঞানন্ত ষ! পরা ॥ ৫০ 

বুদ বিশুদ্বয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ| 
শবাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত1 রাগদ্েষৌ বু[দন্ত চ॥ ৫৯ 

শাপলা শান গলা শত পতল! মস 

ধ্মরূপ দোষ পরিত্যাগ করিয়! অন্ধকার ও শীতাদি নিবৃত্তির জন্য শুদ্ধ 
তেজমান্র গ্রহণীয়, সেইরূপ কর্ম সকলেরও দৌষাংশ ত্যাগ করিয়া চিত্ব- 

শদ্ধির জন্ত গুণাংশই সেবনীয় | ॥ ৪৮ . 

| ক্রিয়মাণ কর্দ সকলের দোষাংশ পবিত্যাগে কিরূপে গুণাংশ প্রাপ্ত 

হওয়া! যায়? তহছৃত্তরে কহিতেছেন ]-ধাহার বুদ্ধি সকল বিষয়েই 
অনাসক্ত, যিনি নিরহঙ্কার ও নিষ্পৃহ, তিনি আসক্তি ও কম্মকফল ত্যাগরূপ 
ম্যাস দ্বার! অততযাৎকৃষ্ট সত্বসুদ্ধি প্রাপ্ত হন। [যদিও আসক্তি ও ফলত্যাগ 

পূর্বক কর্মানুষ্ঠান করিলেও কর্তৃত্বাভিমানের অভাবে তাহ। নৈক্ষর্ম বলিয়াই 
গণা হয়) ইহা! ৫ম অঃ ৮ম শ্লোক প্রভৃতিতে বলা হইয়াছে) তথাপি এই 
শ্লোকে উক্তবিধ সন্ধ্যাস দ্বারা ৫ম অঃ “৩শ শ্লোকোক্ত পরমনৈফন্থ্য সিদ্ধিক্ূপ 
পরমহংস সন্ধন্ধীয় অবস্থা! প্রাপ্ত হন বলা হইল ]॥ ৪৯ 

. এবংবিধ পরমহংসসম্বন্কীয় জ্ঞাননিষ্ঠাদ্বার! ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির প্রকার 
টি শ্লোকদ্বারা কহিতেছেন 1 নৈ্বন্মাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তিনি যেরূপে 
ধ্প্রাপ্ত হন এবং যাহ। জ্ঞানের চরমনিষ্ঠা। ( পরিসমাপ্তি ) তাক! সংক্ষেপে 
'ববিতেছি ? শ্রবণ কর ॥ ৫৯ 

 উক্তপ্রকারে ] বিশুদ্ধ সাত্বিকবুদ্ধি যুক্ত হইয়া, সান্বিকী ধতি ছারা 
াস্মাকে ( চিন্তবৃত্তিকে ) স্থির করিয়া, শব্ধাদি বিষন্ব সমুহ এবং রাগ ছেষ 

টি 



৩০৪ বিচার চঙ্োদর ] 
০০০০০ 

চ০০০০১০০৬ সি সস এক একিট ৫৯ পন ৯ সপ সি নর সপন প্র মা ত৫ সর সী ক ভিত পতাকা 

অম্ল ৪৬ 

বিবিক্সেবী লাগ ষতবাক্কায়মানসঃ। 

ধ্যানযোগপরে নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥ 

অহস্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। 

বিমুচ্য নিন্মমঃ শাস্তো ব্রন্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩॥ 

বরহ্মভূতঃ প্রসরাত্বা ন শো১তি ন কাজ্ষতি। 

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্তুক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ 

ভক্ত্যা মামভিজানাতি!যাবান্ যশ্চাম্মি তত্বতঃ। 

ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥ 

শত ১ শাসিত এ এ, শপ শ মিশা পপ সপ ০ ১৯ পিটিশ 5 ৪০০ পক পপ ০০ টি পাপী স্টতপিএরপ »স্পট শত শপ পি রপ্ত পপ লাশ পাশা পাত পাতি তিক পেশী তি 

পরিত্যাগ পূর্বক পবিভ্র-স্থানবাসা, পরিমিতভোজী, বাক্য, শরীর ও 

£সংযমকারী মহাত্মা, সব্বদ। ধ্যানযোগে তৎপর হইয়া, বৈরাগ্য অবলম্বল 

পূর্বক অহস্কার বল (ছুরাগ্রহ ), দর্প কাম ক্রোধ এবং পরিগ্রহ ত্যাগ 

করিয়! মমত্বপরিশূস্ত হইয় শান্তি প্রাপ্ত হন এবং "আমিই ব্রহ্ধ” এইরূপ 

দৃঢ়প্রত্যয়ে অবস্থান করিতে পারেন ॥ ৫০1 ৫২1 ৫৩। 

[ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ দৃঢ়প্রতায়ে অবস্থানের ফল কহিতেছেন 1 

ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ও প্রসন্নচিত্তব্ক্তি [দেহাদিতে অভিমান ন1 থাকায় 

[নষ্ট বস্তর জন্য ] শোক করেন না এবং [ অপ্রাপ্ত বস্ত 1 আকাজ্ষা করেন 

না। [অতএব ] [ রাগঘেযাদিজনিত বিক্ষেপের অভাবে ] সব্ধতৃতে 

সমদর্শী হইয়া [ জীবাত্বা পরমাত্মার অভেদ ০৪৯ পরমন্রেঃ 

মন্তক্তিলাভ করেন ॥ ৫৪ ॥ 

আমি যাদৃশ ( সর্বব্যাপী ) এবং যাহ ( ঘনীভূত যান । ) তাহ 
একান্ত ভক্তিযোগে প্রক্কৃতরূপে পরিজ্ঞাত হন এবং তানত্তর (ডা 

পরিপাকে ) আমাকে স্বরূপতঃ অবগত হইয়। আমাতে গ্রবেশ করে| 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৩০৫ 
ও অলস 5 পা লী পাতি স্পা ইবি ৬ ৯৯৫৯ ছি চারার দা অলী দিল সা ৪৯ মিলল বলা পাতা পানা তাকান তত ভও ছি তাপ ৬ সভা জপ লালা ভাপ পাস বস ও হা জে অর দা উল ্লীনাাইচাত 

ক 

সারসাধন।--শ্ীঅধ্যত্মরামায়ণ হইতে | 

স্নাস্বা প্রাতঃ শুভ জলে কৃত্ব! সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ | 

তত একান্তমাশ্রিত্য সুখাসন পরিগ্রহঃ ॥ ৪4 

বিস্যজ্য সর্বতঃ সঙ্গমিতরান্ বিষয়ান্ বহিঃ । 

বহিঃ প্রবৃত্তাক্ষগণং শনৈঃ প্রত্যক্ প্রবাহয়। 
প্রকৃতের্ভিন্নমাতআ্মীনং বিচারয় সানম্ ॥ ৪৮ 

চরাচরং জগৎ কৃন্নং দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়া্দিকম্। 

আব্রন্বস্তৰ্ধ পর্যান্তং দৃপ্ততে শরতে চ যৎ। 

সৈযা প্ররুতিরিতুযাক্তা সৈব মায়েতি কীন্তিতা ॥ ৫০ 

(অর্থাৎ স্বপ্ন পরমানন্দ স্বরূপ হন; তখন তাহার স্থথ ছুঃখ শোকাদি 

কিছুই থাকে না) ॥ ৫৫। 

প্রাতঃকালে তীর্থ নদীর জলে স্নান করিয়। সন্ধ্োপাসনাদি নিত্য ক্রিয়। 

গ্রথমেই করিবে। পরে একাকী নির্জন স্থানে সুখজনক আসনে 

বসবে। যে আসনে অনেকক্ষণ সুখে বসা যায় তাহাই হইল স্ুুখাসন। 
নর্ধ স্তর আসক্তি ত্যাগ করিয়া এবং বাহিরের বিষয় যে বাসনারূপে 

বায়ে প্রবিষ্ট হইয় রহিয়াছে তাহাকে বাহির করিয়! দিবে। বাহিরের 
বিয়ে প্রবৃত্ত যে ইন্ত্িয় সমুহ তাহাদিগকেও ধীরে ধীরে আত্মাতে 
 লাগাইবে। [ এই ব্যাপার গুরুমুখে জানিয়া লইলে সহজ সাধ্য হয়। 
দ্বার রুদ্ধ করিয়া পাঁুক পঞ্চক ধ্যানে ইহা সহজে হয়] হে অনঘ! 
ইহার পরে সর্বদ বিচার কর যে প্রক্কৃতি হইতে আত্মা ভিন্ন । কোন্টি 
মাতম! তাহ! দেখ। 

সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ আর দেহ বুদ্ধি ইন্দরিয়াদি, ব্রহ্ম! হইতে তৃণ পর্যয্ত 



৩০৮ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
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শুধু বৈ চরিতং তন্য ভক্তৈনিতামনন্বীঃ | 

এবং চেৎ কৃতপূর্ববাণি পাপানি চ মহান্তাপি। 

ক্ষণাদেব বিনস্ত্তি যথাইগ্নেম্ত লরাশয়ঃ ॥ ৬২ 

ভজন্ব রামং পরিপূর্ণমেকং বিহায় বৈরং নিজভক্তিযুক্তঃ | 

হৃদা সদা ভাবিত ভাবরূপমনামরূপং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৬৩ 

স্প* ০ শাপলা ০পাপপাস্পপপাপপ 

ধন্গুক ধারণ করিয়াছেন এমন র্রীলক্ষ্মণ দ্বার৷ তিনি মেবিত। এই প্রকারে 

সর্ধ্ব সময়ে সর্ব হ্ৃদিস্থিত পরমাজ্বা যে রামচন্দ্র তাহাকে ধ্যান করিলে 
পরম ভক্তিযুক্ত যে পুরুষ তিনি যে মুক্ত হইবেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ 

নাই। ইহার উপরে ভক্ত-বর্ণিত রাম-চরিত্র তুমি একাগ্র-চিত্তে শ্রবণ 

কর; ইহাতে তোমার পূর্ব পৃর্ব্ব জন্মকৃত মহাপাতকও অগ্নি যেমন ক্ষণ- 
মাত্রে তুলারাশিকে বিনষ্ট করে সেইরূপ বিনষ্ট হুইয়া৷ যাইবে। তুমি 
প্রীরামকে ভজন! কর। শ্রীরাম সর্ধজগতে পরিপূর্ণ পদার্থ; তিনি অদ্বিতীয়; 
তাহার সহিত বৈরী ভাব ত্যাগ কর) তাহাতে ভক্তিযুক্ত হও। সর্বদা 

হৃদয়ে ভাবনা! করিয়া! করিয়! সেই অনাম অব্ূপ পুরাণ-পুক্ুষকেই ভজনা 

কর। ৰ 

[সার সাধনা ইহাই। কারণ ইহাতে প্রতিদিনই দন্ধ্যাবন্দনারদি 

নিত্যক্রিয়ার অন্তে মুক্তির কার্য যে দেহ হইতে আমি-চৈতন্ত-পৃক ইহা 

ভাঁবন! করিয়া! করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। যদি দেহ হইতে চেতন 

 পৃথক্ এই জ্ঞান তোমার অনুভব সীমায় আপিয়া যায়. তবে ত তোমার 
হইয়াই,গেল আর বদি বিচার দ্বারা উহা তোমার অন্থুভবে না আইদে 

তবে হৃদয়ে পাছুকা-পঞ্চক দ্বারা সেই শ্ঠামসুন্বরের ধ্যান কর তোমার 

হইবে। এই সাধনায় প্রতিদিন নিত্যক্রিয়া সহ নিগুণ স্থিতির চেষ্টা ও 

সগুণ ধ্যানের যত্ব সমকালে করিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 

পাপা পা রর 
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(৩) 

সার সাধনা-_শ্রুতি হইতে । 

[ আশ্বলায়ন খষি মহাসরন্বতীর স্বরূপ, বিশ্বরূপ, আত্মন্ধপ ও রূপ সহ 

মহাদেবীকে পুজা করিয়া, তাহার দর্শন লাভ করেন। তৎ সাহায্যে 
শষিতত্ব: (পুর্ব লিখিত কয়েক প্রকার দেখ) বিশেষরূপে অবগত 

হইয়। পরে আত্মজ্ঞানের এই সাধন! প্রাপ্ত হয়েন। ] 

আসক্িলানি দিত কত লাল শ্বন্সম্য মস্ত্রক্মম। 

সাত্মব্বয লল্লহণ অনুপ ননী ন্বঘল্ ॥ ং 

ক্সনহ্য লালভৃতী স্ব অন্বিহালন্হ নল্ঘহ: | 

বলাঘি না জ্হান্ কেরি আাচঘন্না অস্থি: ॥ ২ 
পি ২ শাসন শপ নক বস পপ এ রা 

ভাঁবার্থ__অস্তিভাতিপ্রিয় এবং নামরূপ এই লইয়া জগতের যা কিছু । 
তন্মধ্যে অস্তিভাতিপ্রিক় বা সৎ-চিৎ-আনন্দ এই তিনটি ব্রহ্গের শ্বরূপ এবং 

নাম ও রূপ এই দুইটি জগতের রূপ। 

প্রথমে সচ্চিদানন্দ-পরায়ণ হও। তিনি আছেন, সর্বত্র আছেন এইটি 
দৃঢতাবে বিশ্বাস কর। গুরুমুথে ও শান্্মুখে ইহার বিচার বেশ করিয়া 

মালোচনা করিয়! বিশ্বাসে ভাবনা কর তিনি আছেন। শক্রু মিত্রে, 

হুরূপ কুরূপে, মাতা পিতাতে, স্ত্রী পুত্রেতে, বালকে বৃদ্ধে, কুমার 

কুমারীতে, তিনি সকলে আছেন। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমে তিনি, 

চ্ত্র হুর্য তারকায় তিনি, আকাশ বাঁযুতে তিনি, বিষাদে শান্তিতে 
তিনি, বাক্যে ভাবনায় তিনি, প্রাণে মনে তিনি--তিনি ভিন্ন অন্য কিছুরই 
অস্তিত্ব নাই, বিশ্বাসে ইহা! সর্বদা স্মরণে রাখ। শুধু তিনি যে আছেন 



৩১৬ বিচার-চক্দ্রোদয় । 
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ঘনিজ্ষজ্সী লিলিক্াব্ৰ: বলাঘিন্রি ন্রিঘী সুতি । 

ক্ঘজ্হানবনিহিল ঘলিজক্; ঘ্বনন্বিঘা ॥ ই 

পপ এল পাশ শী পপ পপ, ৫ ৮ 

তাহাই নহে $ কিন্তু তিনি সর্বজ্ঞ হইয়। আছেন, তিনি সর্বশক্তিমান 
হইয়া আছেন। আর তিনি তোমার আছেন। কেন বৃথা ( সাত পাঁচ) 
ভাব? তিনি তোমার আছেন, নকলের আছেন, ইহা ভাবিয়। নিশ্চিন্ত হও। 

হুইয়! তাহাকে ডাক আর দেবা কর, নিজের, সংসারের, সমাজের, সকলের 
সেবা কর, আর সেবা দ্বার! ডাক! হইতেছে ইহা ম্মরণে রাখ । শুধু তিনি 
আছেন আর তিনি সর্বান্ত ও সর্বশক্তিমান তাহাই নহে তিনি আনন্দ- 
স্বরূপ। তুমি যখন তাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া, নিষ্কাম কর্ণ করিয়া করিয়া 
প্রাণ ভরিয়া ফেলিবে,ষখন তোমার সকল ভাবনা, সকল বাক্য,সকল কর্ম, 

তাহার ্রীচরণে অর্পিত হইবে তখন নৈষ্বন্ম্য বা জ্ঞানসিদ্ধি দ্বারা তুমি 

আনন্বভোগ করিতে করিতে আনন্-স্বরূপে পৌছিতে পারিবে। এই 
সাধনার ক্রম_আমি তোমার+, “তুমি আমার” এবং সর্বশেষে “তুমিই 
আমি”। 

প্রথমেই পরোক্ষভাবে সচ্চিদানন্দ তৎপর হও। হইয়া নাম ও রূগ 

অবলম্বন কর। করিয়া হৃদয়ে বা বাহিরে সর্বদ! সমাধি কর। বুঝ, 
বুবিয়া অভ্যাস কর দেখিবে যেখানে যেখানে মন যাইবে সেইথানে 
সেইথানে তোমার জন্ত পরমানন্দ অপেক্ষা করিতেছেন ।- হুদক্ে নির্ব্বিকর 

ও সবিকল্প ছুই প্রকার সমাধিই হয়। আবার সবিকল্প সমাধিও দৃষ্ঠানুবিদ্ 
ও শব্ববিদ্ধ এই ছুই প্রকার । তবেই হুইল হৃদয়ে তিন গ্রকার সমাধি হয়। 

দ্ীনুবিদ্ধ ও শবাবিদ্ধ এই ছুই সবিকল্প ও স্মান্ুভৃতি রসময় নির্বিকল্ন 



বিচার-চন্দরোদয়। ৩৯১ 

জালাহ্বাস্বিমনা হ্াহ্বল্ ঘান্িতল তবনলম্। 

আহিল তক্জান্বিদ্বীগঘ্ বলাছি: বতিক্ষজ্সজ: ॥ ৪ 

স্বর বত্ষিবালন্হ: জন্দমী ব্বন্জিন:। 

স্স্ীনি মজ্হতিত্বীগ্ বলাছি: বনিজ্ন্মন্ধ! ॥ & 

ব্রাননুনি ববানযান্ ভঘজ্হাত্যননিন্ত: | 

নিল্দিব্স; বলাি হ্াবিবানহ্যিন হীঘহনূ ॥ ই 
স্লবীন আাগ্পাবিমিগসি অহ্লিন্ জব্রিত্ব অয্মুলি। 
ঘলাঘিবাহ বল্মালালালকণ সঘল্ জনি: ॥ ৩ 

ক্বত্বীমাহী ব্মাজ্লাহান্ ভ্তনীম: দুকনব্মন: | 
হন: বলাদিলি: অভুলিলহীল্ জান লিহন্লহ্ম্ ॥ 

চিত্তগত কাম ক্রোধাদি অথবা কামনা সঙ্কল্লাদি দৃশ্ঠবস্ত এবং ইহাদের 
মাক্ষী চেতন ভাব এই দৃষ্ত ও দ্রষ্টা ভাব সকলেই অনুভব করেন। 
এই ছুইটিকে ধ্যান কর তবেই দৃত্তান্থবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি হইবে। 
আবার এ যে চেতনভাব স্বরূপ দ্রষ্টাভীব তাহাতে লক্ষ্য রাখিয়! ধ্যান কর, 
এই চেতন ভাবটি আমি। এই চেতন ভাবটির কোন প্রকার আসক্তি 
নাই ইহা অসঙ্গ, ইহা সচিদানন্দ, ইহ। ম্বপ্রকাশ, ইহার কাছে ছুই ছুই 
কিছুই নাই ইহা ছ্বৈতবর্জিত। এই ভাবে ভাবিত হইয়৷ আছি বা! অঙ্গি 

এই শব্ধানুবিদ্ধ অন্মিতাঁরূপ সবিকল্প সমাধি অভ্যাস কর। এই ছুই প্রকার 
সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে ভিতরে অনুভূতি রসের উদয় হইবে। 
সত ও শব সমাধি সাহায্যে যখন স্থান্ুভৃতি রল পাইতে থাকিবে তখন 
বাযুশ্স্থানে দীপশিখার মত অচঞ্চল অবস্থা লাভ করিবে। ইহা! অনন্ত 
খের অবস্থা । এই আনন্দ ম্বরূপে স্থিতি লাভ করাই নির্বিকল্প 



ইন্কামিলান মলিন বিশ্লান অবমাল্মলি ূ 
অল অল ললী মালি নল নঙ্গ হাহ্যলম্ ॥ 

মিত্যন স্ুহদ্ষন্িস্হিত্যন্ন ঘত্রব্মযা: | 
দ্বীতন্ন ্া$ছ্য জন্মাব্ি লহ্সিন্ তছ সহ | ০ 
ঘি লীনঅললীঘল্র জক্মিন নহ্ুনী লত্বি। 
জুলি অব্যু নিলালালি ঘ মুজী লাল বত: ॥ ₹€ 

ছন্মুঘনিমতৃ। ক্স নাবী লনঘীনি মাল্লি: ॥ সহি গাঁ লল্যন্। 
সরস্বতীরহস্তোপনিষর্্। 

সমাধি । হৃদয়ে যেমন এই তিন প্রকার জমাঁধি অভ্যাস করিবে 

সেইরূপ বাহিরে বা ষেকোন বস্ততে নাম ও রূপ পৃথক করিয়। 'সংব৷ 
অস্তি বা আছি এই ভাবে এবং তাহ! হইতে জাত রসাস্বাদ হেতু স্তর্বীভাব 

রূপ নির্ব্বিকল্ন সমাধি, অন্তরে বাহিরে এই ছয় সমাধি অভ্যাসে কান 

কাটাও। এই ভাবে সমাধি করিতে করিতে পরমাত্মাকে জান হইলে 

যখন দেহাঁভিমাঁন গলিত হইয়া! যাইবে তখন মন যেখানেই কেন যাউক 

না সেইখানে ইহা পরমাননে মগ্ন হইয়া অমৃতত্বে স্থিতিলাভ করিবে। 

সেই পরাবরমুত্তি দর্শন সীমায় আিলে হৃদয় লগ্ন 'আমি আমার" রূপ গ্রন্থ 

ভিন্ন হয়, সর্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং সর্ধকন্ম ক্ষয় হইয় যায়। -সচ্চিদানন 

স্বরূপ ব্রহ্গ বলিতেছেন, জীবত্ব ও ঈশত্ব আমাতেই কল্পিত। যে ব্যক্তি 

ইহা! বিশেষরূপে জানে সেই মুক্ত ইহাতে সংশয় নাই । 



উবিষুণস্তো ত্রাি। 
জা ওনার 





প্রথম উল্লাস। 
৯ 

শীমন্নারায়ণ__স্বরূপ-বিশ্বরূপ-আত্মরূপ | 

ক্মঘ কল লাহনাল: [লন্বত্মলি:] অগহ্্: যাকাত 

জিনাহ্জম্। কি লাহযনীনি। জত্থীনান্ আাব্মনহ্জন: 
্মাঁললী লাহাযহানি লাহজ ভিহাজজলিন্ঘা$বিলম্ৰল্। 

সীলিনজাওত্যহলাক্ব্কূনল্। লল ছুমি হান দল্কালি 

অ্কঘল্। লাহাওমব্যাহিনি সত্্াএন্বং অহ্লক্মা ন্ঘম্। কুলি 
যদ্ন্বত্রহ। ম্বীও্তনী লন্রনি। 

ক্সালিলি লক্ষমা মতনি । লল্জাহী নিষ্যমীলনি । লজাহী 
ছতী মনি । লঙ্জাহ কুগ্্রী লতরনি। ব্জাহী$ক্নিহাভ 

মনি। অজ্ধাহঃ ভ্বমী লবলি। ব্জাহী লমআান্ লত্রলি। 

যন্জাহ; নহলাওজা লম্রলি। হলন্ব লাহাওযব্যহ্আাওভাওদ্হ 
অহমঘ্কন্ী মতলি । দ্সমভন্রেভ: দল: আাহ:। 

কমা নুষললিনি ঘান্লি: ॥ লাহবাহীদলিমত্ 
৮. ৃঁ 

মধুসুদন স্তোত্রমূ। 
গু মিত্যজ্ঞানমাত্রেণ রাগাজীর্ণেন জীর্ধযতঃ | 

কালনিদ্রাং প্রপর্লোহন্রি ভ্রাহিমাং মধুহ্দন ৃ রা ॥ 

কার কে আমি জানি নাই এই হেতু বিষয়্ানুরাগর্নপ অভীর্গতার 



৩১৬ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
সিসি এ লিত পিল লোন পাপী তা, ০ হাসি "* সস্তা সিটি ৬ তে সম টি সি ০৯৬ চস্ট ঠি আস পট এ লো লি ০০০. 

ন্ন গতিবিদ্কতে নাথ ! ত্বমেব শরণং মম। 
পাপ-পঙ্কে নিমগোহন্তি ব্রাহিমাং মধুহদন !! ২ ॥ 

ম্মো হিতো মোহ জালেন পুত্রদারগৃহাদিযু। 
তৃষ্চয়! ীড্যমানোহন্মি ত্রাহিমাং মধুনুদন ! ৩॥ 

ভ্ ক্তি হীনঞ্চ দীনঞ্চ হুঃখশোকাতুরং প্রভে| | 
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহিমাং মধুহদন ! ৪ ॥ 

গ তাগতেন শ্রান্তোহস্মি দীর্ঘ সংসারবর্মনু। 
যেন ভূরো! ন গচ্ছামি ত্রাহিমাং মধুহ্দন ! ৫ ॥ 

সর, ৮৮৯৮৭৯৯৮৮৯৯ পপ পপ ৯ ০০ 

আমি জর্জরিত। এইজন্ত : ইদানীং আমি মোহ-নিদ্রা গ্রাপ্ত হইতেছি। 
হে মধুনুদন ! তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ১॥ 

হে নাথ! আমার আর গতি নাই। আমি তোমাকেই আশ্রয় 
করিতেছি। আমি পাঁপ পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছি। হে মধুস্দন | আমাকে 

রক্ষা কর ॥ ২॥ 

আমি পুত্র, দার! গৃহাদির প্রতি মমতাকুষ্ট হুইয়! মোহজালে জড়িত 

হইয়াছি। বিষয় ভূষণ আমাকে সর্বদ] গীড়ন ৪০ হে নি 

আমাকে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥ 

হে প্রভেো ! আমি ভক্তিহীন, আমি দীন, আমি শোক ছ্ঃথে নিতান্ত 
আতুর, আমি অনাশ্রয়। আমি অনাথ, হে মধুস্দন ! টা রা 
কর॥ ৪॥ 

এই দীর্ঘ সংসার-পথে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে করিতে আমি 

বড়ই পরিশ্রাস্ত হইয়াছি আর যেন এখানে না৷ আসিতে হয়। হে দেব, 

তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫॥ 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৩১৭ 
"সিস্ট সস জি সপ পরি সমস এটি ও ৯ সর সিসি কত ০. পাত লাল «পানি শাস্ির সপ ৬, এ জিপি জিত ২ ডে ৬, লা 

হব হবে! হি মনা দৃষ্ট। যোনিদ্বারং পৃথক পৃথক । 
গর্ভবাসে মইছুঃখং ত্রাহি মাং মধুসদন ! ৬ ॥ 

ভি নদেব! প্রপন্নোহন্মি ত্রাণার্থে তৎপরায়ণঃ | 

দেহি সংসার-মোক্ষত্বং ত্রাহিমাং মধুহ্দন ॥ ৭ ॥ 
বাঁ চা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ণ ন কৃতং ময়] | 

সোহহং কন্ম হুরাচার ত্রাহিমাং মধুহ্দন ! ৮॥ 

তু কৃতং ন কৃতং কিঞ্চিদ্কৃতঞ্চ কৃতং ময় । 

ংদারার্ণব মগ্সোহন্মি ভ্রাহিমাং মধুসদন ! ৯॥ 

ছে হাস্তর সহজেষু চান্ান্তং ত্রামিতং ময়! । 
তি্ধ্যগ্ যোনি মন্ুয্যু ভ্রাহিমাং মধুস্দন ! ১০ ॥ 

০ সম মস সত ৮০ সা সক, ৮ ৫০০ 

পৃথক্ পৃথক্ বহু যোনিদ্বার আমি দেখিলাম । হায়! গর্ভবাসে কি 
ভীষণ ছুঃখ। হে মধুস্থদন ! আমাকে রক্ষা কর ॥ ৬॥ 

হে দেব! বন্থ বার গর্ভবাসে দুঃখ পাইয়া এখন পরিত্রাণের জন্ত 

তোমার আশ্রগ্স গ্রহণ করিয়াছি । সংসার হইতে তুমি আমাকে মুক্তি দাও। 

হে মধুহ্দন | আমাকে রক্ষা কর ॥ ৭ ॥ 

বাক্যের দ্বার। যাহা প্রতিজ্ঞ করিয়াছি, কার্যে তাহা! করি নাই। সেই 
আমি। আমি বড়ই কর্ম ছুরাচার। হে মধুুদন ! তুমি আমাকে রক্ষা 
কর॥ ৮॥ র 

স্বকৃত আমি কিছুই করি নাই) কতই দুষ্কৃত করিয়াছি। তাই 
সার-সাগরে মগ্ন হইতেছি। হে মধুস্দন ! আমাকে রক্ষা কর ॥৯॥ 
সহ সহঅ দেহে এবং অন্তান্ত তির্ধ্যক্ যোনিতে ও মনুষ্য যোনিতে 

কতই পরিভ্রামিত হইতেছি, হে মধুস্থদন! আমাকে এই প্রকার যোনি- 
হবার ভ্রমণ-ছুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥ ১০ ॥ 



৩১০ নিটরিভরার। 
স্পা িস্মনাটিউডািহীযা, -হ ৫৮৯ চ৪-৬ ৮৬ এ-৬৮৬, চাস তানি লিন চি ৮ ৯5 । লালিত লী ল৬ ০৯ তন চা পা গাছ পর 5 রাজি তাখ। লেস ভি 278 লতি সতত ৯০৭ ০০5 

হাঁ চয়্ামি যথো্মতত: প্রলপামি তবাগ্রতঃ | 

জরামরণ ভীতোহন্মি ভ্রাহিমাঃ মধুহুদন ॥ ১১ ॥ 
হব ভ্রষত্র চ জাতোইন্ছি স্্রীযু বা পুরুষেযু চ। 

দেহি তত্রাচলাং ভক্তিং ত্রাহছিমাং মধুন্দন ! ১২। 
 গত্বা গত্বা নিবর্তন্তে চন্্র হুর্যোদয়ো গ্রহাঃ | 

অগ্তাপি ন নিবর্তস্তে দ্বাদশাক্ষর চিন্তকাঃ ॥ ১৩। 

উর্ধপাতাল মর্ত্যেষু ব্যাপ্তং লোক জগত্রয়ম্। 
দ্বাদশাক্ষরাৎ পরং নাস্তি বাস্ুদেবেন ভাষিতম্ ॥ ১৪ ॥ 

দ্বাদশাক্ষরমিদং স্তোত্রং সর্বকাম ফলপ্রদং। 

গর্ভবাস নিবাসেন শুকেন পরিভাষিতম্ ॥ ১৫ ॥ 

আমি উন্মত্তবৎ তোমার নিকটে কতই প্রলাপ বকিলাম। ঠাকুর! 
আমি জরামরণাদি ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি, হে মধুসদ্ন ! আমাকে 
রক্ষা কর ॥ ১১॥ 

যে কোন স্থানে স্্র-পুরুষাদি যে কোন আকারে আমাকে জন্ম গ্রহণ 
করিতে হউক না কেন, প্রভো ! এই কর, যেন সর্বত্রই তোমার প্রতি 

আমার 'অচলা ভক্তি থাকে, হে মধুহ্দন ! আমাকে রক্ষা কর ॥ ১২॥ 

এই সংসারে ত্র ্ধ্যাদি গ্রহগণ পুনঃ পুনঃ যাইতেছে আসিতেছে। 
কিন্তু যাহারা তোমার পদ্মা লদী মনন লান্তইবাঘ” এই দ্বাদশাক্ষর 
মন্ত্রের উপাসক তাহার! অস্তাপি এই সংসারে পুনরাবৃত্তি করে না ॥ ১৩। 

স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন লোক যিনি ব্যাপিয়া আছেন সেই 
বান্থদেব বলিতেছেন এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র সদৃশ শ্রেষ্ঠ বস্ত আর দ্বিতীয় 
নাই ॥ ১৪ ॥, 

শুকদেব গর্ভবাসাবস্থায় এই ্বারশাক্ষর ্তোত বলিয়াছেন ইহা স্ব 
কামনা ও সর্ব ফলপ্রদ ॥ ১৫ ॥ 

শখ জী তি ৪৯ 



১ ও ০ লাস পা পিপি পর 

শি পেপসি 

বিচার-চক্দ্রোদয় । ৩১% 

দ্বাদশারণং নিরাহারো যঃ পঠেৎ হরিবাসরে | 

সগচ্ছেদ্বৈষঞবং স্থানং ষত্র যোগেশ্বরো! হরিঃ ॥ ১৬ ॥ 

ইতি শ্রীশুকদেববিরচিতং মধৃস্দন-স্টো্রং 

৯ পাস সপ্ত সিস্ট পিসি সস াস্ফিাস্ পসা। 

৩ 

শ্রীবিষুপঞ্জরস্তোত্রমূ । 

পরং পরন্মাৎ প্রকৃতেরনাদিমেকং নিবিষ্টং বহুধা গুহায়াং । 
সর্বালয়ং সর্বচরাচরস্থং নমামি বিষ্তং জগদেকনাথম্ ॥ ১॥ 

বিষুপঞ্জরকং দিব্যং সব্বহুষ্টনিবারণং। 

উগ্রতেজে! মহাবীর্ধ্যং সর্বশক্রনিকৃস্তনম্ ॥ ২ ॥ 

ত্রিপুরং দহমানন্য হরন্ত ব্রহ্মণোদিতং । 

তদহং সন্প্রবক্ষ্যামি 'আত্মরক্ষাকরং নৃণাম্ ॥ ৩॥ 

পাদৌ রক্ষতু গোবিন্দ! জঙ্গেে চৈব ভ্রিবিক্রমঃ 
উর মে কেশবঃ পাতু কটাং চৈব জনার্দনঃ ॥ ৪ ॥ 
নাভিং চৈবাছ্যুতঃ পাতু গুহাং চৈব তু বামনঃ । 

উদরং পদ্মনাভশ্চ পৃষ্ঠং চৈব তু মাধবঃ ॥ ৫ ॥ 

বামপার্খ্বং তথা বিষুরদক্ষিণং মধুস্ছদনং ) :. 

বাহ্ বৈ বাসুদেবশ্চ হৃদি দামোদরস্তথা ॥ ৬ ॥ 

যে বাক্তি নিরাহারে থাকিয়া! একাদশী তিথিতে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র পাঠ - 
করে সেই ব্যক্তি যেখানে স্বয়ং যোগেশ্বর বিরাজ করেন সেই বৈষ্ণব স্থানে 
গমন করিয়া থাকেন ॥ ১৬॥ | 

শ্রেষ্ঠ হইতেও প্রধান, প্রকৃতির অনাদি, টিউন কানু 
প্রকারে বহ্ছ দেহে প্রবিষ্ট, সকলের আঁধার, স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বব্যাপী, 
তের একমাত্র নাথ বিজ্ু্কে নমস্কার. করিতেছি। মহাঁবীর্যট, সর্ববশক্র- 

৮ 



৩২৩ বিচার-চন্দ্রোদয়। 

কং বক্ষতু বারাহঃ কৃষ্ণশ্চ মুখমণ্ডলং । 

মাধবঃ কর্ণমূলে তু হৃযীকেশশ্চ নাসিকে ॥ ৭ ॥ 
নেত্রে নারায়ণো রক্ষেল্ললাটং গরুড়ধবজঃ | 

কপোলৌ কেশব রক্ষেত বৈকুঞ্ঠঃ সর্বতোদিশম্ ॥ ৮ ॥ 
শ্রীবৎসাক্কশ্চ সর্বেষামঙ্গানাং রক্ষকে। ভবেৎ। 

পূর্বন্তাং পুগুরীকাক্ষ আগ্েয়যাং শ্রীধরম্তথা ॥ ৯॥ 
দক্ষিণে নারসিংহশ্চ নৈখত্যাং মাধবোহবতু । 

পুরুষোত্তমে। মে বারুণ্যাং বায়ব্যাঞ্চ জনার্দীনঃ ॥ ১৭ ॥ 

গদাধরস্ত কৌবের্য্যাটমশান্তাং পাতু কেশবঃ। 
আকাশে চ গদ! পাতু পাতালে চ সুদর্শনঃ ! ১৯ ॥ 

সন্ন্ধঃ সর্ধগাত্রেষু প্রবিষ্টো বিষুপঞ্জরঃ | 

বিষুপঞ্জরবিষ্টোহং বিচরামি মহীতলে ॥ ১২। 
রাজদ্বারেপথে ঘোরে সংগ্রামে শক্রসঙ্কটে 

নদীষু চ রণে চৈব চৌরব্যাস্্রভয়েষু চ ॥ ১৩॥ 
ডাকিনীপ্রেতভূতেষু ভর়ং তন্ত ন জানতে । 

রুক্ষ রক্ষ মহাদেব! রক্ষ রক্ষ জনেশ্বর 1॥ ১৪ ॥ 

রক্ষত্ত দেবতাঃ সর্ধাঃ ব্রহ্ষবিষুণমহেশ্বরাঃ | 
জলে রক্ষতু বারাহঃ স্থলে রক্ষতু বামনঃ ॥ ১৫ ॥ 

নাশন, সর্ব অনিষ্ট নিবারক, উগ্রতেজ সম্পন্ন এই দিব্য স্তো্র। বর্গ 

তরিপুরাস্থরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাদেবকে মন্ুস্যগণের আত্মরক্ষাকর যে 
বিষুপঞ্জর স্তোত্র বলিয়াছিলেন আমি অন্ত তাহা প্রকাশ করিতেছি- 
অন্ত অংশ স্থগম বলিয়া ফলশ্রুতির অন্থবাদ মাত্র দেওয়া হইল। এই 
স্তব তক্তিপুর্রবক পাঠ করিলে চিররোগী, প্রন্গবধকারী, গুরুদ্বারাগামী, রী 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৩২১ 
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অটব্যাং নারসিংহশ্চ সর্ধতঃ পাতু কেশবঃ । 

দিব! রক্ষতু মাং হুর্য্যো রাত্রৌ রক্ষতু চন্ত্রমাঃ ॥ ১৬ ॥ 

পন্থানং ছুর্গমং রক্ষেৎ সর্বমেব জনার্দিনঃ | 

রোগবিস্বহতশ্চৈব ব্রন্হা গুরুতল্লগঃ ॥ ১৭ ॥ 

স্ীহত্যো। বালঘাতী চ সুরাপো বৃষলীপতিঃ | 

মুচ্যতে সর্বপাঁপেত্যো ষঃ পঠেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 

অপুজো লভতে পুত্রং ধনার্থ লভতে ধনং। 
বিস্তার্থী লভতে বিদ্যাং মোক্ষার্থী লভতে গতিম্ ॥ ১৯ ॥ 

আপদে! হরতে নিত্যং বিষু্তোত্রার্থসম্পদা । 

যন্তি্ং পঠতি স্তোত্রং বিষ্ুপঞ্জরমুত্তমম্ ॥ ২৭ ॥ 
মুচ্যতে দর্বপাপেভ্যে। বিঞ্ুলোকং স গচ্ছতি। 

গোসহম্রফলং.তন্ত বাজপেয়শতন্ত চ ॥ ২১॥ 

অশ্বমেধসহত্রন্ত ফলং প্রাপ্রোতি মানবঃ। 

সর্বকামং লভেদস্য পঠনাম্নাত্র সংশন়ঃ ॥ ২২ ॥ 

জলে বিষুঃ স্থলে বিষ্তুবিষুঃ পর্ধতমস্তকে । 

জালামালাকুলে বিষ্ুঃ সর্বং বিষুণময়ং জগৎ ॥ ২৩॥ 
_ ইতি শ্রীবন্ধাগুপুরাণে ইন্ত্রনারদসন্থাদে শীবিষুংপপ্র়স্তোত্রং সম্পূ্ণম্। 

ও বালক হত্যাকারী, মস্তপায়ী, বেস্তাগামী, সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। 
পত্র, ধন, বিস্তা এবং মোক্ষকামী ব্যক্কি এ সমস্ত লাভ করেন।. যিনি 

র্বদা এই স্তব পাঠ করেন তাহার কোন আপদ থারে ন! এবং সর্ববসম্পদ 
লাভ হয়। যিনি ইহা পাঠ করেন তিনি সর্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ 
করিয়। বিষ্লুলোকে গমন করেন। এই স্তব পাঠ করিলে মানব সহমত 
গোদান, শত বাজপেয়, সহ্ত্র অশ্বমেধ বজ্পের ফল লাভ করে। জলে, 
ইলে, পর্বতমত্তকে, জালামালাকুল সর্বত্রই বিষ । সমস্ত জগৎ বিষুমন্ব। 

শি 



দ্বিতীয় উল্লাস। 
ৈ 

শ্রীবিষণ প্রাতঃম্মরণ স্তোত্রম্। 

প্রাতঃন্বরামি ভবতীতিমহার্তি শান্ত 

নারায়ণং গরুড়বাহনমজজনাভম্ । 

গ্রাহাভিভূত বর বারণ-মুক্তি হেতুং 

চক্রাযুধং তরুণ-বারিজ-পত্র-নেত্রম্॥ ১ ॥ 

প্রাতর্নমামি মনসা বচসা চ মূর্ঘযা 

পাদারবিন্মযুগলং পরমস্ত পুংসঃ। 

নারার়ণন্ত নরকার্ণবতারণস্ত 

পারায়ণ-প্রবণ-বিপ্রপরায়ণন্ত ॥ ২ ॥ 

িিিনিিরীরিরিটিনিিটিির 28
 

১। আমি সংসার-তয়ে বড়ই ভীত হইয়াছি। আমি এই প্রা 

কালে তীম ভবার্দবের ভীষণ ভর্ন-কাতরতা শাস্তির জন্য সর্বাগ্রে 

প্রীমন্নারায়পকে স্মরণ করিতেছি। আমার ভগবানের বাহন গর 

নাঁতিদেশ হইতে পদ্ম ভাসিয়। উঠিগাছে। . ভয়স্কর কুস্তীর দ্বার! অভিতু 

ত্নভীত গজেন্তের মুক্তি জন্য তিনি চক্রান্ত্রধারী। নূতন পল্প-পত্রা্কি 

মেত্র মত তাঁহার চক্ষু। আমি তাহাকে ম্মরণ করি। 

২। আমি এই প্রভাতে মানস বাক ও মন্তক দ্বারা সেই নরক" 

সমুদ্রের আ্রাপকর্তীর, সেই স্বাধ্যায়নিরত বিপ্রের প্রিক্ন পরমপুরুষ নারায়ণের 

পাদপক্সে প্রণাম. করি। 
| 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৩২৩ 
লস লাস পাটি সা অনিতা লা সা লানপিতী আআ বিস্মিত এ ক ৬ বই 

প্রাতর্ভজামি ভজতামভয়ঙ্করং তং 

প্রাক সর্বজন্মকূত পাপভয়াপহত্যে । 
যো গ্রাহবজ্তু পতিতাজ্বি, গজেন্্রঘোর 

শোক-প্রণাশনকরে! ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ ৩॥ 

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং প্রাতঃপ্রাতঃ পাঠেন্নরঃ | 

লোকত্রয়গুরুস্তশ্মৈ দগ্চাদাত্মপদং হরিঃ ॥ ৪ ॥ 

৫ 

বিষ্ণুর ধ্যান-গায়ত্্রী | 

হ্যান১ ও ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমগ্ডল মধ্যবর্তী 

নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্গিবিটঃ। 

৩। প্রভু! বীহারা তোমার ভজন! করেন তাহাদিগকে?তুমি পুর্ব্ব - 
সমস্ত জন্মকৃত পাঁপভয় হইতে অভয় দিয়া থাক ) গজেন্ত্রমোক্ষণ ব্যাপারে 

তক্কর কুস্তীর যখন মহাহস্তীর চরণ করাল বদনে আক্রমণ করিয়া! গভীর 

বলের দিকে ইহাকে টানিতেছিল আর গজেন্দত্র তাহার সহিত বহুকাল 
দ্ধ করিয়াও কুস্তীর হইতে পরিত্রাণ পাইল না শেষে করুণ স্বরে বিলাপ 
করিতে করিতে তোমার আশ্রয় লইয়াছিল তুমি তাহার শোক নিবারণ 
করিয়াছিল ? হে প্রভু! হে শঙ্খ-চক্রধারী শ্রীবিষ্ু, আমি এই প্রাতঃ- 
কালে তোমার ভজন! করিতেছি 

প্রতিদিন প্রাতঃকালে যে মনুষ্য এই তিনটি পবিত্র শ্লোক পাঠ করেন, 
নোকত্রয়ের গুরু শ্রহরি তাহাকে আপনার চরণ, আপনার পরমপদ 

প্রধান করেন । 

বাহিরে হৃর্ধ্যমগ্ডলের মত অন্তরে হুরধ্যমগুলের মধ্যবর্তী নারায়ণ সর্ব 

০০ 



৪ বিচার-চক্দোদয়। 

কেমুরবান্ কন্ক-কুগুলবান্ কিরীটা 
হারী হিরগ্মর় বপুর্ধত শঙখ-চক্রঃ | 

গ্যানষ্ষ শাস্তাকারং ভূজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং 

বিশ্বাধারং গগন-সদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙম্। 
লক্ষমীকাস্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধযান গমাং 
বন্দে বিষণ ভবভয়হরং সর্বলোকৈ কনাথম্ ॥ 

গাস্সর্রী ১ ৬ ত্রেলোক্যরক্ষণায় বিল্লহে স্মরায় ধীমহি 
তঝ্নো বিষুঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 

গাস্থত্রী * ও নারায়ণায় বিশ্হে বাস্থদেবায় ধীমহি 
তলে ৰিষুঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 

ও নমো নারায়ণায়__সূলমনত 
ও নমস্তে বছুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে শ্বাহা--তুলসীপ্রদানে। 

কালেই ধ্যানের বন্ত। নারায়ণ সূর্য্যমগুল মধ্যে পদ্মাসনে উপঝিষ্ট। 
সাহার হস্তে কেন্তুর ( তাড়) কর্ণে সুবর্ণ .কুগুল, মন্তকে মুকুট, গলায় 

হার। তীহার শরীর সুবর্ণময়। তিনি শঙ্খ-চক্রাদি হন্তে ধার 

করিয়াছেন। 

পরম শাস্ত আকৃতি; অনন্ত নাগের উপরে শয়ন, নাভি হইতে পদ 

ভাসিয়াছে, দেবতাগণের ঈশ্বর, বিশ্বের আধার” আকাশ মত সর্বব্যাপী 
মেঘবর্ণ, শুভ অঙ্গবিশিষ্ট, লক্ষ্মীর স্বামী, পন্মের মত নয়ন, যোগিগণ ধ্যান 
যোগে মাত্র তাহাকে জানিতে পারেন, সংসার ভয় হইতে ত্রাণকারী এব! 

সর্ধলোকের একমাত্র নাথ, সেই বিষ্ণকে আমি বন্দনা! করি। 

এস জামরা সেই ত্রৈলোক্য রক্ষাঁকর্তীকে জানি, সেই কামদেবকে 

ধাঁনি করি। সেই বিধুঠু আমাদিগকে ধর্মাথিকমি-মোক্ষপথে প্রেরণ ফরেন। 



তি 128 পালিত ীি পরত পি পাটি লো লি লোপ পে লিলি সিসি পি 

বিচার-চক্দ্রোদয়। ৩২৫ 
৮০০০ সি পো চরিত শিস লী লি লো ৯ লো প - পস্ট ০ প 

শু 

বিষ্ঞোরস্টীবিংশতি নাষ-স্তোত্রমৃ। 

অক্জুন উবাচ। 

কিং ন্থু নামসহজ্রেপ জপস্তে চ পুনঃ পুনঃ । 
যানি নামানি দিব্যানি তানি চাচক্ষু কেশব ॥১ 

শ্ীভগবানুবাচ। 

মতস্তং কুম্্মং বরাহং চ বামনং চ জনার্দনং | 

গোবিন্দং পুগুরীকাক্ষং মাধবং মধুস্দনং ॥২ 

পল্পনাভং সহত্রাক্ষং বনমালং হলাযুধং। 

গোবর্ধনং হৃধীকেশং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২ 

বিশ্বরূপং বীন্দুদেবং বামং নারায়ণং হরিং। 
দামোদরং শ্রীধরং চ বেদাঙ্গং গরুড়ধবজম্॥ ৩ 
অনস্তং কৃষ্ণৎ গোপাঁলং জপতো নাস্তি পাতকং। 

গবাং কোটি গ্রদানস্ত অশ্বমেধশতন্ত চ ॥ ৫ 

কন্ঠাদান সহত্রাণাং ফলং প্রাপ্পোতি মানৰঃ | 

অমায়াং বা পৌর্ণমাস্তামেকাদস্তাং তৈব চ ॥ ৬ 

সন্ধ্যাকালে ন্মরন্নিত্যং প্রাতঃকাঁলে তথৈব চ। 
মধ্যান্কে চ জপন্লিতাং সর্বপাপৈঃ প্রমুচাতে ॥ ৭ ॥ 

ইতি শ্রীকুষ্ণার্জুন সংবাদে বিষ্ঞোরষ্টাবিংশতি নামস্তোত্রং 

অমাপ্তম্॥ 



৩২৬ বিচার-চন্দ্রোদয় 

ষোড়শ নাম স্তব। 

ও ওযধে চিন্তয়েৎ বিষুণ ভোজনে চ জনার্দনং। 

শয়নে পন্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্ ॥ ১ 

যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং। 

নারায়ণং তন্ুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে ॥ ২ 
দুঃস্বপ্নে সমর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুন্দনং। 

কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্ ॥ ৩ 

জলমধ্যে বরাহঞ্চ পব্বতে রদঘুনন্ধনং | 

গমনে বামনঞ্চব সর্বাকাধ্যেযু মাধবম্ ॥ ৪ 

যোড়শৈতানি নামানি প্রাতরুথায় যঃ পঠেৎ। 

* সর্বপাপহরং পুণ্যং বিষ্টলোকে মহীয়তে ॥ 

৫ 

শ্রীবিষণ প্রার্থনা ও প্রণাম। 
প্রা্থন। হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। 

যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষে। নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥ 

ওষধ সেবনে শ্রীবিষণ স্মরণ করিবে, ভোজনে জনার্দন, শয়নে পদ্সনাত, 

বিবাহৃকালে গ্রজাপতি, যুদ্ধে চক্রধারী, প্রবাসে ত্রিবিক্রম, মৃত্যুকানে 

নারায়ণ, প্রিয়জনমিলনে শ্রীধর, ছঃম্বপ্পে গোবিন্দ, বিপদ্দকালে মধুসথদন। 

বনে নরসিংহ, অগ্নিমধ্যে জলশায়ী, জলমধ্যে বরাহ, পর্বতে রঘুননন 

রাম, যাত্রাকালে বামন এবং দর্বকার্ধ্ে শ্রীমাধবকে শ্মরণ করিবে। এই 

১৬ নাম প্রাতঃকালে উঠিয়৷ যিনি পাঠ করেন তাহার সমস্ত পাপনাশক 

পুণ্য হন এবং তিনি বিষুলোকে মহিমান্বিত হইয়! বাস করেন। 



বিচার-চক্ত্রোদয়। ৩২৭ 
৮ তা চে ০০৯২ কিকাকক কির এইডা ননদ সিককিকিকককককককক বক্কর ক ককম 

শাপোহ্হং পাপকন্মাহং পাপাজ্বা পাপসস্ভবঃ | 

ভ্রাহি মাং পুগুরীকাক্ষ সর্বপাপহরে! হরিঃ ॥ 
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রি়তে দেব ময় সুকৃতদুষ্কৃতং । 

তৎ সর্বং যি সংন্তস্তং তত্প্রযুক্তঃ করোম্যহুম্ ॥ 

প্রণান্ম নমো বন্ধণ্য দেবায় গোব্রাক্মণ হিতায় চ। 

| জগদ্ধিতার কৃষ্ণায় গোবিন্দার় নমো নমঃ ॥ 

ধ্যেয়ং সদা পরিভবদ্রমভীষ্ দোহং 

তীর্থাম্পদং শিববিরিঞ্নুতং শরণ্যম্। 
ভূত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং 

বন্দে মহাপুরুষ তে চর্ণারবিন্দম্ ॥ ৩৩ ॥ 

হে হরি! হে মুরারি! হে মধুকৈটভরিপু! হে গোপাল! হে 
গোবিন্দ! হে মুকুন্দ ! হে শোরি! [ বন্থুদেবের পিতা শুরের বংশজাত ] 
ছে যজ্ঞেশ্বর ! হে নারায়ণ! হে কৃষ্ণ! হে বিষণ্ণ! হে জগদীশ ! আমি 
নিরাশ্রয় আমাকে রক্ষা কর। 

কত পাপ আমি করিয়াছি, কত পাপ এখনও করিতেছি, পাপেই 

আমার মতি, পাপ হেতুই আমাকে জন্ম লইতে হইয়াছে ; হে পুগুরী- 
কাক্ষ! আমাকে রক্ষা কর। তুমি সকল পাপ হরণ কর বলিয়াই 
শ্রিহরি। 

তুমি ব্র্ষণ্যদেব তোমাকে নমস্কার তুমি গো ব্রাহ্মণ হিতকারী৷ তোমায় 
নমস্কার, তুমি জগতের হিতসাধক গোবিন্দ । তোমায় পুনঃ পুৰঃ প্রণাম 
করি। 

হে ভূত্যগণের হঃখহারি ! হে প্রণতপাল! হে ভব সমুদ্রের কাগডারি! 

হে মহাপুরুষ আমি তোমার পার্দপদ্ধে প্রণাম করি। তুমি সর্বত্র ধ্যান 



ত্য! স্ুহস্তজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষমীং 

ধর্িষ্ট আর্ধ্যবচসা যদগা-দরণাম্। 

মায়ামুগং দস়্িতেগ্সিত-মম্বধাঁবদ্ 

বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৪ ॥ ভাগবত । ১১1৫। 

ষট্পদীস্তোত্রমূ। 

অবিনয়মপনয় বিষে! ! দময় মনঃ শময় বিষয়মুগতৃষ্ণাং । 

ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ ॥ ১ ॥ 

দিবাধুনীমকরন্দে পরিমলপরিভোগ সচ্চিদানন্দে । 
ভপতি পদারবিন্দে ভবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে ॥ ২ ॥ 

যোগ্য । তুমি ইন্দ্রিয় ও কুটুম্বাদির যে তিরস্কার তাহ! হরণ কর ; তুমি সকল 
মনোরথ পূর্ণ কর, তুমি গঙ্গা প্রভৃতি সকল তীর্থের আশ্রয় বলিয়া! পরম 

পবিভ্রৎ একমাত্র আশ্রয় স্থান তুমিই, তাই ব্রহ্গ! শিবাদি ও তোমাকে স্তব 

করেন, প্রাকৃতজনের আর কথা কি? অন্তের পক্ষে একান্ত দুস্তযজ্য, 

দবেববাঞ্ছিত রাজলক্ীকেও পরিত্যাগ করিয়৷ হে ধর্শি্ঠ তুমি পিতৃবাক্যে 
বনগমন করিয়াছিলে, হে ভক্তবৎসল ! তুমি তোমার একাস্ত প্রিয়তম! 
দীতার ঈদ্দিত মাঁয়াম্গের অন্থধাবন করিয়াছিল হে মহাপুক্রষ ! তোমার 

চরণারবিন্দ আমি বন্দনা করি। 

হে বিষে! আমার অবিনয় অপনয়ন কর, মনকে দমন কর, বিষয় 

মুগতৃষ্ণার শান্তিবিধান কর, সর্ধজীবে আম্মার দয়া বিস্তার কর এবং 

আমাকে ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার কর॥ ১। 
্বর্গগ্ সুরধুনী ঘে পাদপদ্মের মকরন্দ স্বরূপ, যে পাদপন্ধের পরিমল 



রঃ বিচার-চন্দ্রোদয় । | ৩২৯ 
শপ লাপাত্তা নটি পাপ 

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্ং | 

সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রে! ন তারঙগঃ ॥ ৩॥ 

উদ্ধৃতনগ নগভিদনূজ দনুজকুলামিত্র মিত্রশশিদৃষ্টে। 
দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি ন ভবতি কিং ভবতিরস্কারঃ ॥ ৪ ॥ 

উপভোগ করিতে পারিলে সচ্চিদানন্দে স্থিতি লাভ হয়, শ্রীপতির যে 
চরণারবিন্দ সংসার ভীতি ছেদন করে আমি €সই চরণাজযুগল বন্দনা 

করি॥ ২॥ 

তোমায় আমায় যে ভেদ তাহা দূরীভূত হইলেও হে নাথ! তোমারই 
মামি ইহাই সত্য কিন্তু আমার তুমি হইতেই পার না। কারণ সমুদ্রেরই 
তরঙ্গ এইরূপ বল! যায় তরঙ্গের সমুদ্র ইহ! কখনও নহে । [শ্রুতির 

মহিত এই শ্লৌকটির ব্রোধ দৃষ্ট হয়। সরন্বতী রহস্ত উপনিষদে এবং অন্ত 
অনেকস্থানে দেখা যায় মায়ার ষে আবরণ শক্তি তাহাতে চেতন ও জড়ের 

ভেদ, ব্রহ্ম ও সৃষ্টির যে ভেদ অথব! দেহ ও আত্মার যে ভেদ তাহা আবৃত 

হয় বলিয়! দেহাত্ম বোধ হয়, ব্রক্মকে জগৎ বলিয়া বোধ হয় ইত্যাদি। এই 
ভেদটির আবরণ যখন ন1 হয় তখন দেহ হইতে আত! স্বতন্ত্র বলিয়া আত্মা 

আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন। বেদীস্ত মতে ভেদটি দূর হইলেই 
অজ্ঞানটি প্রবল হয়! এই শ্লোকে যে ভেদ দূর হওয়ার কথ! বল হই- 
তেছে তাহা! অংশ ও পূর্ণের ভেদ । কিন্তু ষিনি পূর্ণ তাহার অংশই হয় 
না। যদি বল হয় তবে সেটামাগ্নিক মাত্র। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ 

ভাদিলে যেমন নীল আকাশ খণ্ড মত বোধ হয় সেইরূপ। এই শ্লোক 

উগবান্ শঙ্করের কৃত নহে বলিয়াই মনে হয়|] 
হে গোবর্ধনধারিন্ ! হে পর্বতপক্ষবিদারক ইন্দ্রানথজ ! হে দৈত্যকুলের 

অমিজ | হে সুর্ঘযজ্জ চক্ষু! ভূছি ধাহার তৃষ্টিপথে আইস তাহার সমস্ত 

প্রি 



সি পালিশ সাপ হিল লো পাস এপার ত ৯ পাস লোপ. পি 

৩৩০ বিচার-চন্ত্রোদয়। 

মতন্তাদিভিরবতারৈরবতারবতাহ্বতা৷ সদা বন্ুধাং। 

পরমেশ্বর প্রতিপাল্যো ভবতা৷ ভবতাপভীতোহহম্ ॥ ৫ ॥ 
দামোদর গুণমন্দির সুন্বরবদনারবিন্দ গোবিন্দ । 

ভব-জলধি-মথন মন্দর পরমং দরমপনয় ত্বং মে ॥ ৬॥ 

নারায়ণ করুণাময়.শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ। 

ইতি ষটুপদী মদীয়ে বদনসরোজে সদা বসতু ॥ ৭ ॥ 
ইতি গ্রীপরমহংস পরিব্রাজ কাচার্যয-_শ্রীমচ্ছস্করাচার্যা বিরচিতং 

ষট্পদীস্তোত্রম্। 
৭ 

অভয় আশ্বাম | ( দেবীপুরাণে )। 

ুর্থ। প্রণেমুস্তে গন্বা তুষ্ট বুশ্চ পুনঃ পুনঃ। 

সর্বং নিবেদনঞচুর্ভয়স্ত কারণং হবো ॥ 
শসা 

জ্ঞানের প্রকাশ হয়। তখন কি সংসার তাহার কাছে অতি তুচ্ছ ও 

দ্বণ্য বলিয়া উপেক্ষিত হয় না? 

মতস্তাদি দশ-অবতাররূপে অবতরণ করিয়া তুমি পৃথিবীকে রক্ষা 

কর। হে পরমেশ্বর আমি তোমার প্রতিপাল্য আমি বড়ই ভবতাপে 

ভীত হইয়াছি। 

হে দামোদর! হে গোবিন্দ ! সমস্ত গুণরাশির মন্দির তুমি। আহা 

কি সুন্দর তোমার মুখারবিন্দ ! তুমি সংসার সমুদ্র মথনের মন্দর স্বরূপ, 
তুমি আমার পরম সংসার ভয় নিবারণ কর ॥ ৬॥ 

হে নারায়ণ ! হে করুণাময়! আমি তোমার শ্রীচরণে শরণ লইলাম। 

ছে প্রভু! এই যট্পদী স্তোত্ররূপ.ভ্রমর যেন আমার বদনপন্মে সদা বাম 

করে ॥ ৭ ॥ 

শি 



বিচার-চক্ডোদয়। ৩৩১ 
তত লী দিলি বাতিল শি লাস আরা িনানিনডি্লিনতিনতিস্অস্িিনী। পিতা এনা রতি ৬ সত রি এলো ০৩৯ ৯ ০৬ লা পচ 

নারায়ণশ্চ কৃপয়া তেভাশ্চ হৃভয়ং দদৌ। 

স্থিরা ভবত হে ভীত ভয়ং কিঞ্চ ময়ি স্থিতে ॥ 

স্বরস্তি যে তত্র তত্র মাং বিপত্তৌ ভয়ান্বিতাঁঃ | 
তাং স্তত্র গত্বা রক্ষামি চক্রহস্ত ত্বরান্বিতঃ ॥ 

পাতাহং জগতাং দেবাঃ কর্তা চ সততং সদা । 

অর্টা চ ব্রদ্মরূপেণ সংহর্তী শিবরূপতঃ ॥ 

শিবোহহং অ্বমহঞ্চাপি সুর্যোহ্হং ত্রিগুণাত্মকঃ | 

বিধায় নানানপঞ্চ করোমি সৃষ্টি পালনম্ ॥ 

চিপ লিলা সি 

তীহার! শ্রীমন্লারায়ণের নিকটে গমন করিয়! সা্টাজে প্রণাম করিয়া! 

পুনঃ পুনঃ স্তব করিয়! তাহাকে সন্তুষ্ট করিলেন, এবং শ্রীহরিকে ভয়ের 
কারণ সমস্ত নিবেদন করিলেন। নারায়ণ তখন কৃপা করিলেন ; করিয়া 

অভয় দিয়া বলিলেন তোমরা শান্ত হও 3 ভাত হইও না। আমি থাকিতে 

তোমাদের ভয়ের কারণ কি? যাহারা! বিপদে পড়িয়া! ভয়ান্বিত হইয়া 
যেখানে যেখানে আমাকে স্মরণ করে, আমি চক্রহস্তে সত্বর সেখানে গমন 

করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করি। হে দেবতাবুন্দ ! আমিই জগতের পালন 

কর্তা, এবং সর্বদাই কর্তা । ব্রহ্গরূপে আমিই স্থষ্টিকর্তী এবং শিবরূপে 

আমিই সংহার-কর্তাী। শিবও আমি, তুমি ব্রহ্মাও আমি আর যে হুর্ধ্যকে 
সংহার করিতে শিব ত্রিশুল ধরিয়াছেন সে কুর্য্যও আমি । আমিই নানাক্ষপ 

ধারণ করিয়া স্থজন পালন করি । 



৩৩২ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
টিসি লাস বাসি পি ভা ঠা তালা তত ৩০ জি পি স্মার্ট এ এ ০ 

৮ 

মন্দোদরীকৃত রামবতার পর্য্যস্ত | 
মতন্তো তৃত্বা পুরা কলে মনু বৈবস্থতং 'প্রভৃঃ। 

ররক্ষ সকলাপত্তো রাঘবো ভক্তবৎসলঃ ॥৪৬। 

রামঃ কুর্োহভবৎপূর্ব্ং লক্ষ যোজন বিস্ৃতঃ। 

সমুদ্রমথনে পৃষ্টে দধার কনকাচলম্ ॥8৭॥ 
হিরণ্যাক্ষোহতিতুর্বৃত্তো হতোহনেন মহাত্মন!। 

ক্রোড়রূপেণ বপুষ! ক্ষৌনীমুদ্ধরতা৷ কচিৎ ॥৪৮। 
ত্রিলোককণ্টকং দৈত্যং হিরণ্যকশিপুং পুরা । 

হতবান্নারসিংহেন বপুষ! রঘুননানঃ ॥৪৯।॥ 

বিক্রমৈস্ত্রিভিরেবাসৌ বলিং বন্ধা জগ্রয়ম্। . 
আক্রম্যাদাৎ সুরেক্দরায ভূত্যায় রঘুসভমঃ 0৫০॥ 

০ 

প্রভূ শ্রীরামচন্দ্র পূর্বকরে ্মশুস্য্যব্ষপ ধারণ করিয়া! বৈবন্বৎ মন্ুকে 

সমস্ত আপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন কারণ ইনি ভক্তবৎসল, ভক্তজন 

ইহার নিতান্ত প্রিয়। এই শ্রীরাম পূর্বে সমুদ্রমস্থন সময়ে লক্ষযোজন বিস্তৃত 

হক্ুচ্্প্পরূপ ধারণ করিয়া পৃষ্ঠে মন্দার পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন। 

এই মহাপুরুষ শ্রীরামচন্র অতি ছূর্ৃত- হিব্প্যাক্ষকে বিনাশ করত; 

ব্রল্লাহরূপ ধারণ করিয়া জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই 

রঘুনন্দনই পূর্বে লবল্লতিনহ.হরূপ ধারগ করিয়া ভ্রিলোক কণ্টক হিরা: 
কশিপুকে বিনাশ করিয়াছিলেন। এই রন্ুস্তম ব্রান্মন্নরূপ ধারণ 

করিস! তিনপদ দ্বারা, তিনলোক আক্রমণ করেন এবং বলিরাজাকে বধ 

করিয়া আপন সেবক ইন্দ্রকে প্রত্রিতৃবন প্রদান করেন। এই রামচন্ত্র 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৩৩৩ 
০ লাশ ভাতা লীলা আপি উড তসদসিল সিরি আসি সিন সি লাল িলি অপি লামিন সা িপাস্টিল পাস সি লাল সা পিস্লিখা স্পিন ঈসা লা অতি সা সা সি ছক দানা ০ ৬ শা্্খিিগািটিন 

রাক্ষসাঃ ক্ষত্রিয়াকার৷ জাতাভৃমের্ভরাবহাঃ। 
তান্ হত্বা বশে! রামে ভূবং জিত্বা হ্যদাশ্মুনেঃ ॥৫১॥ 
স এব সাম্প্রতং জাতে! রঘুবংশে পরাৎপরঃ | 

ভবদর্থে রতুশ্রেষ্ঠো মানুষত্বমুপাগতঃ ॥৫২॥ 

যুদ্ধকাও ১০ অঃ। 

নী 

বিষু্-স্তব 

আদায় বেদাঃ সকলাঃ সমুদ্রান্নিহত্য শঙ্খং রিপুমতুযুদগ্রং। 

দবত্তাঃ পুরা ষেন পিতামহায় বিষুণং তমাদিং ভজমধ্ন্তরূপম্ ॥ ৯ ॥ 

দিব্যামৃতার্থং মথিতে মহান দেবান্থরৈর্বান্ুকিমন্দরাস্ৈঃ | 

তুমের্মহাবেগবিধুণিতায়ান্ত কুম্ধমাধারগতং ম্মরামি ॥ ২ ॥ 

পল্পশুল্লান্ম রূপধারণ করিয়! ক্ষত্রিয় আকারধারী রাক্ষস সমুহকে 

একবিংশতি বার বিনাশ করেন এবং এইরূপে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া 

পৃথিবী ভার হরণ করেন এবং কশ্ঠপকে পৃথিবী দান করেন। সেই 

পরাৎপর ল্লাম্ম্জ্ঞ্র সম্প্রতি রঘুবংশে আপনার বিনাশ জন্য মনুষ্যরূপে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 

যিনি গ্রলয়কাঁলে সমুদ্রগর্ভ হইতে বেদ সকল উদ্ধার করিয়! অতীব 

ভীষণ শঙ্গাস্থরকে বিনাশ পূর্বক বেদরাশি ব্রক্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন 

সেই আদিদেব মতন্তরূপী বিষ্চুকে ভজনা কর ॥ ১॥ 
সমুদ্র মন্থনকালে দিব্যামৃত লাভের নিমিত্ত দেবগণ ও অনুরগণ 

 বাস্থকি ও মন্দরাদি একক করিরা যখন মহাসিন্কুকে মন্থন করেন এবং 
মন্থনবেগে পৃথিবী যখন বিঘুণিতা হইয়াছিল, সেই সময় যিনি কুর্ম্মরূপে 



৩৩৪ উজার? 
স্তন পিন লি ছিতা রি লি তি সিসি পিরিত 

সমুদ্রকাঞ্ধী সরিহৃত্তবীয়া বমবরা মেরুকিরীটভারা | 

দস্তাগ্রতে। যেন সমুদ্ধ তাভৃতমাদিলোকং শরণং প্রপন্তে ॥ ২॥ 
ভক্তার্তিভঙ্গক্ষময়] ধিয়া য স্তভান্তরালাছদিতো নৃসিংহঃ | 

রিপুং সুরাণাং নিশিতৈনখাগ্রৈর্বদারয়স্তং ন চ বিশ্মরামি ॥ ৪ ॥ 

চতুঃসমুদ্রাভরণ৷ ধরিত্রী স্যাসায় নালং চরণস্য যস্তয। 
একন্ত নান্তস্ত পদং সুরাঁণাং ত্রিবিক্রমং সর্ধগতং নমামি ॥ ৫ ॥ 

ত্রিসপ্তবারং নৃপতীন্লিহত্য যন্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ। 

চকার দোর্দগুবলেন সম্যক তমাদিশুরং প্রণমামি বিষুম্ ॥ ৬ ॥ 
স্পা 

পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন সেই কৃর্মরূপী বিষ্ণকে আমি স্মরণ 

করি ॥ ২ ॥ 

সমুদ্র ফাঁহার কাক্ধীস্বরূপ, নদী সকল ধাহার উত্তরীয় বন্তত্বরূপ, 

স্থমের যাহার মুকুট স্বরূপ সেই বন্ুন্ধরাকে যিনি দস্তাগ্রে ধারণ করিয়া 

রাখিয়াছিলেন সেই শুকররূপী আদিদেব বিষ্ণুর আমি শরণাপন্ন 

হইলাম ॥ ৩ ॥ 
ভক্ত গ্রহলাদের আর্তি দর্শণে ক্ষুম! বুদ্ধি পরিহার করিয়া! যিনি স্ফটিক- 

্তসতাত্তরাল হুইতে নৃসিংহরূপে আবিভূর্তি হইয়া স্ুররিপু হিরণ্যকশিপুকে 

নখাগ্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই দেবকে আমি বিস্থৃত হইব না।$ 

চতুঃসমুদ্র্ূপ আভরণে অলঙ্কৃত পৃথিবীন্তে ধাহার একখানি চরণ- 

ন্তাসের স্থান হইল ন! এবং স্বর্গ ও ধাহার দ্বিতীয় পদ্ন্তাসের স্থান প্রদ্দানে 

অসমর্থ সেই সর্বব্যাপী ব্রিবিক্রমরূপী বিষুণকে আমি নমস্কার করি ॥ ৫ ॥ 

.ধিনি প্রচণ্ড বানুবলে ব্রিসপ্তবার নৃপতিবৃন্দকে পুনঃ পুনঃ নিহত 

করিয়া তাহাদের রক্তময় সলিল ঘ্বার।৷ পিতৃগণের তর্পণ করিম্বাছিলেন 

সেই আঁদিশুর পরগুরামমূত্তি শ্রবিষুঃকে প্রণাম করি ॥ ৬॥ . 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৩৩৫ 
লাত লে লিল কলি লিলি এ সি ৯ এরি লাস পিসিপাতি ৯ এ সি তা সতী ৯ লাস্ট সিলসিলা পপি ৬০ লী কি ক সিশলিজ্জটি সি. ৯. ল৯িত সি তাছিতীসিলান্িগািপাসএি ট্রি নে 

কুলে রঘুণাং সমবাপয জন্ম বিধান সেতুং জলধেরজলাস্তঃ । 

লঙ্বেশ্বরং যঃ শময়াঞ্চকার সীতাপতিং ভং প্রণমামি ভক্ত ॥৭॥ 

হলেন সর্ববানন পতীন্লিহত্য চকার চূর্ণং মুষল প্রহারৈঃ। 
যঃ কৃষ্ণমাসাস্ত বলং বলীয়ান্ ভক্ত্যা ভজে তং বলভদ্ররামম্ ॥৮ 
পুরা সুরাণামন্থুরান্ বিজেতুং সন্ধারয়ং শ্চীবর চিহ্ন বেশম্। 

চকার যঃ শান্ত্রমমোঘকল্পং তং মুলভূতং প্রণতোহস্রি বুদ্ধম্॥৯ 
কল্লাবসানে তুরগাধিরূট়ে। সংঘ্টয়ামাস নিমেষ মাত্রাৎ। 

যস্তেজসা নির্দহতাতিভীম স্তং কক্কিনং বিশ্বপতিং ভজামঃ ॥১০॥ 
শঙ্খং স্ুুচক্রং স্ুগদাং সরোজং দৌভির্দিধানং গরুড়াধিরূঢ়ুম্। 

শ্রীবৎসচিহৃং জগদাদিমূলং তমালনীলং হৃদি 99 ॥১১, 
পা সপ সপ সপ প্পা পপ সাদা পিপিপি +৭ ০ পপ 

মিনির রদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়। সমুদ্রমধ্যে সেতু নির্মাণ পর্ববক লক্কেশ্বর 
রাবণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই সীতাপতিকে ভক্তি পূর্বক প্রণাম 
করি ॥ ৭ ॥ 

ধিনি কৃষ্ণের বলে চীনা হইয়া হলাঘাতে নৃপতিবৃন্দকে নিহত ও 
মুল প্রহারে সমস্তই চুর্ণ করিয়াছিলেন, সেই বলরামকে ভক্তিপূর্বক 
নমস্কার করি ॥৮| 

ষিনি পূর্বকালে স্থুরকুলদ্বারা অন্ুরকুল বিজয় করার নিমিত্ত চীবর, 
বেশ ধারণ করতঃ মূলীভূত অমোঘ শান্্রাশি প্রণয়ন করিয়াছিলেন সেই . 
বুদ্রূপী বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ 7 ॥ 

কল্লাবসানকালে ঘোটকে আরোহণ করিয়া যিনি জগৎকে সংঘটিত 
করতঃ নিমেষমধ্যে আপনার ভয়ঙ্কর তেজদ্বারা যেন জগৎ দগ্ধ করিবেন 
সেই বিশ্বপতি কন্ধিকে আমর! ভজন! করি ॥ ১* ॥ 

ধিনি চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়াছেন, যিনি 
ষ্ঠ জি 



৩৩৬ | বিচার-চন্ত্রোদয় । 
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ক্ষীরাদ্ধুধৌ শেষবিশেষতল্লে শয়ানমন্তঃ শ্মিতশোভিবক্জম্। 

উৎফুরনেত্রাদুক্ষমন্থুদাভমাস্তং শ্রুতীনামসরুৎ ম্মরামি ॥১২॥ 

প্রীণয়েদনয়া স্তত্যা জগক্লাথং জগন্ময়ম্। 
ধন্ধীর্থকামমোক্ষাণামাগুয়ে পুরুষোত্তমম্ ॥১৩। 

১৩ 

জয়দেবকৃত--দশাবতারস্তোত্রম্। 

প্রজয় পয়োধিজলে ধূতবানসি বেদং 

বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদং | 

কেশব ধৃত মীন শরীর ! জয় জগদীশ হবে 1॥ ১ ॥ 

১০ 

: গরুড়ারড়, ধিনি বঙ্ষস্থলে ভৃগুপদচিহ ধারণ করিয়াছেন, সমগ্র জগতের 

আদিভুত সেই তমালনীল বিষ্ণুকে আমি হৃদয়ে ধ্যান করি ॥ ১১॥ 
যিনি ক্ষীরসাগরে অনস্তশব্যায় শয়ান থাকেন, যাহার মুখমণ্ডল ঈষং 

হাস্য পরিশোভিত, ধাহার নেত্রযুগল উৎফুল্ল অন্বুজসদৃশ সেই শ্রুতিকথিত 

আদিপুরুষকে আমি বারংবার স্মরণ করি ॥ ১২॥ 

মানব ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের নিমিত এই স্তব পাঠ করত; 
জগন্নাথ জগন্ময় পুরুযোত্বমকে পরিতৃপ্ত করিবে ॥ ১৩ ॥ | 

প্রলয় সমুদ্রের জলে জগন্মগুল পরিপ্লীবিত হইলে তুমি বেদসকল বক্ষ 

করিবার জন্ত হস্তে ধারণ করিয়! রাখিয়াছিলে এবং খেদযুক্ত না হইয়া 

অর্ণৰপোতের চরিত্র স্বীকার করিয়াছিলে। হে কেশব! হে মতন্তরপ- 

ধারিন। হে জগদীশ ! হেহরে! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ১॥ 



বিচার-চন্ছোদয় । ৩৩৭ 
পি সিসি শী পি শিস লালা শিসিতী তাহ লিলির, তািলিিলীসিরীত তািগাছিলী তা? লিপি প্লাস 

ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে 

ধরণিধরণ কিণচক্র গরিষ্ঠে। 

কেশব ধৃত কচ্ছপরূপ ! জয় জগদীশ হরে !॥ ২॥ 

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্মা 

শশিনি কলঙ্ক কলেব নিমগ্না ৷ 

কেশব ধৃত শৃকররূপ ! জয় জদীশ হরে ।॥ ৩॥ 

তব করকমলবরে নখমন্তুত শৃঙ্গং 

দলিত হিরণ্যকশিপু তনু ভূঙ্গং। 

কেশব ধত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ! ॥ ৪॥ 

১০ লি্িন 2 ৭ সিল পাটি 

৯০০ পেশী পক 

একদিন এই ক্ষিতি তোমার অতি বিশাল পৃষ্ঠে অবস্থিত ছিল আর 

ধরণী বহন জন্ত তোমার পৃষ্ঠের চর্ম অতিশয় কঠিন হইয়াছিল। হে 

কচ্ছপরপধারিন্! হে কেশব! হে জগদীশ! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত 

হও | ২॥ 
একদিন তোমার শুভ্র দস্তাগ্রে লগ্ন পৃথিবী চন্দ্রের কলঙ্করেখার ন্যায় 

শোভা ধারণ করিয়াছিল। হে কেশব! হে বরাহরূপধারিন্! হে 

জগদীশ । হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ৩॥ 

একদিন হে নৃসিংহরূপধারিন্! তোমার অতি সুন্দর করকমলে অদ্ভুত 

_ নখরাগ্ দেখ! গিয়াছিল; তন্থারা তুমি হিরণ্যকাঁশপুর দেহরূপ হ্রমরকে 

দলিত বা! বিদারিত করিয়াছিলে। অতি কৌমল করকমলের কেশরম্বরূপ 

নধর দ্বারা সুদৃঢ় দৈত্যদেহ বিদারণ অতি অদ্ভুতই বটে। হে কেশব! 
হে জগদীশ | হে হরে! ভূমি জয়বুক্ত হও ॥ ৪ ॥ | 



ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভূত বামন 
পদনখনীর জনিত জনপাবন। 

কেশব ধৃত বামন রূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥ 

ক্ষত্রিয়কধিরময়ে জগদপগতপাপং 

স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপং। 

কেশব ধৃত তৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে 10 ৬॥ 

বিতরসি দিক্ষু রণে দিকৃপতি কমনীয়ং 

দশমুখ-মৌলিবলিং রমণীয়ম্। 
কেশব ধৃত রাম শরীর জয় জগদীশ হরে ! ॥ ৭॥ 
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং 

হলহতি-ভীতি মিলিত যমুনাভম্ ' 

কেশব ধৃত হলধর রূপ জয় জগদীশ হরে! ॥৮॥ 

একদিন হে অদ্ভূত বামন | হে এপূর্ব্ব বামনমূর্তে । হে পদনখজাত 
গল্গাজলে জগৎ পবিত্রকারিন্! হে কেশব ! হে বামন রূপধারিন্! তুমি 

পাঁদত্রয়ে ত্রিতুবন আক্রমণ করিয়া! দৈতারাঁজ বলিকে ছলন! করিয়াছিলে। 

হে জগদীশ ! হে হরে ' তুমি জযযুক্ত হও ॥ ৫ ॥ 

হে পরগুরাম-রূপধারিন্! একদিন তুমি ক্ষত্রিয় রুধিররূপ জলে 

জগৎকে নান করাইয়া ইহাকে নিষ্পাপ ও তপশৃন্ত করিয়াছিলে। হে 
কেশব ! হে হরে ! তূমি জয়যুক্ত হও ॥ ৬॥ 

হে রঘুপতিকূপধারিন্! একদিন ইন্দ্রাদি দিক্পালগণেরও বাঞ্ছনীয়, 

দশাননের দশমুও রূপ রমণীয় বলি ভুমি দশ দিরে বিতরণ করিয়াছিলে ! 

হে কেশব ! হে জগদীশ ! হে হরে !-তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ৭.1 
হে হলধররূপধারিন্ ! একদিন তুমি তোমার শুভ্র দেহে তোমার 
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নিন্সি যজ্ঞ বিধেরহহক্রুতিজাতং 

সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্। 

কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে ।॥ ৯॥ 

শ্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং 

ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্। 

কেশব ধৃত কন্কি শরীর জয় জগদীশ হরে !॥ ১০ ॥ 

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিত মুদারং 

শৃণু স্ুখদং শুভদং ভবসারম্। 

কেশব ধৃত দশবিধ রূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১১ ॥ 

লাঙ্গলের আঘাত-ভয়ে ভীত পাঁদ-পতিত যমুনার স্তাক়্ আভা-বিশিষ্ট নীল- 

ব্ত্র ধারণ করিয়াছিলে! হে কেশব ! হে জগদীশ ! হে হরে! তুমি জয়- 

যুক্ত হও ॥ ৮ ॥ 

হে ধৃতবুদ্ধ শরীর । আহা ! পশুবলি দর্শনে বাধিত তোমার সদয় হৃদয় 
একদিন যজ্ঞবিধি সম্বন্ধীয় শ্রুতি সমূহকে নিন্দা করিয়াছিল। হে কেশব! 
হে জগদীশ ! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ৯॥ 

হে কেশব! হে কন্ধিরূপধর ! তুমি শ্নেচ্ছগণের বিনাশার্থ ধূমকেতুর 
টায় অনির্বচনীয় ভীষণ অমি ধারণ করিয়া থাক ! হে জগদীশ । হে 
ইরে! তুমি জন্মযুক্ত হও ॥ ১০ ॥ 

হে কেশব চিনন্রি নর নরক 
ইও। তুমি জয়দেব কবির এই উদার ( মহার্থযুক্ত ), স্ুখদায়ক, গুভদায়ক, 
উবমংদারে সর্বোৎকৃষ্ট এই স্তোত্র শ্রবগ কর ॥ ১১॥ 

সী দত উরি টি ০৯ ৮০০০০০ ০০৯০ লস্িসিঅিজিতিদ 



ইনি বিচার-চন্দ্রোদয় । 
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বেদাহুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভৃগোলমুদ্িত্রতে 
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে। 
পৌলস্তাং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে 
্েচ্ছান্ মৃচ্ছয়তে দশাকতিকতে কৃষ্ণায় তৃভ্যং নমঃ ॥ ১২॥ 

তপ্ত 

৯১১ 

নারায়ণস্তোত্তরং | 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ 

করুণাপারাবারা বরুণালয়গন্ভীর! । 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১ 

প্রলয়পয়োধিজলমগ্ন বেদ উদ্ধারকারী মংস্তরূপাঁবতার তুমি, স্থীয 
পৃষ্ঠে জগৎ বহনকারী কৃম্তীবতার তুমি, দন্তাগ্রে তৃমগ্ুল উদ্ধারকারী বরাহ 
অবতার তৃমি, হিরণ্যকশিপুর বক্ষবিদারণকারী নরদিংহ অবতার তুমি, 

ঘলির ছলনাকারী বামনাবতার তুমি, ক্ষত্রিয় ক্ষয়কারী পরশুরাম অবতার 

ভুমি, রাবণ বিনাশকারী শ্রীরামাবতার তুমি, লাঙ্গলধারী বলরাম অবতার 

তুমি, সর্বত্র করুণা বিস্তারকারী বুদ্ধ বতার তুমি, শ্রেচ্ছ মূষ্ছাকারী 
কন্কি অবতার তুমি এই দশাবতার বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ তুমিঃ তোমাকে 
নমস্কার ॥ ১২। 

হে নারায়ণ! তোমার করুণ! বরুণালয় দাঁগরের স্তায় অতীব গভীর, 
কেহ তোমার করুণার ইয়ত্বা করিতে পারে না। হে নারারণ! হে 
গোবিন্দ! হে নারায়ণ ! হে গোপাল ! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ১1 



বিচার-চন্দ&্রোদয় । ৩৪১ 
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ঘননীরদসংকাশ। কৃত কলিকলাষনাশা । 

নারারণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২ 

যমুনাতীরবিহার! ধূৃতকৌন্তভমণিহার! ৷ 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩ 

পীতান্বরপরিধানা সুরকল্যাণনিধান!। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৪ 

মঞ্জুলগুপ্রাভূষ। মায়ামানষবেশ! । 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৫ 

রাধা২ধরমধুরসিকা রজনী করকুলতিলক!। 
নারায়ণ নারায়ণ জন্ম গোপাল হরে ॥ ৬ 

মি ০ 

হে নারায়ণ! তোমার দেহ-কান্তি ঘন মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল শ্তাম বর্ণ, 

তুমি কলিকাঁলের সকল পাপ বিনাশ কর। হে নারারণ ! হে গোবিন্দ! 

ছে গোপাল ! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ২॥ 

হে নারায়ণ ! তুমি যমুনা! তীরে বিহার করিয়৷ থাক, তুমি কৌন্তভ- 

মণির হার গলে পরিধান করিয়াছ, হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ ! হে গোপাল! 

হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ৩॥ 

হে নারায়ণ! তুমি পীতবর্ণ বসন পরিধান করিয়াছ, তুমি সুরগণের 

মঙ্গল-বিধান করিয়া থাক ৷ হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোঁপাল! 

হে হরে! তোমীর জদ্ব হউক ॥ ৪॥ 

হেনারা.$! তুমি মনোহর গুপ্লাফলকে অঙ্গের অলঙ্কার রূপে ধারণ 

কর, তুমি মায়া মানুষ বেশ ধারণ করিয়াছ। হে নারারণ! হে গোবিন্দ! 

হে গোপাল! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও । ৫ ॥ 



৩৪২ বিচার-চজ্োদয় | 
মশারি তিন্নি 

ছেতক্রির রোকন পিলার সা ভরা ই দস ক পা কপ আপা ক স্পিন সনাকছ 

 মুরলাগানবিনোদা বোদস্তততূপাদা । | 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৭ 

বহিনিবর্াপাড়া নটনাটকফণিক্রীড়া 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৮ 

বারিজভূষাভরণা রাজিবরুক্সিণীরমণা| | 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৯ 

জলরুহদলনিভনেত্র! জগদারস্ত কসুত্রা । 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১০ 

পাতকরজনীসংহর করুণাময় মামুদ্ধর ৷ 

নারায়ণ নারায়ণ জয়.গোপাল হরে ॥ ১১ 

০০ 

পা পপ পপ কপি আসি ৮ পলা 

হে নারায়ণ! তুমি বেণুবাদন পূর্বক চিত্ত বিনোদন করিয়া থাক; 

বেদ সকল তোমারই এক পদেস্থিত বিভূতির স্তব করে। হে নারায়ণ! 

হে গোপাল! হে গোবিন্দ! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ৭৪ 

হে নারায়ণ! তুমি ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা আপন চূড়া স্থশোভিত করিয়াছ, 

কণিক্রীড়া নাটকের নট তুমি। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! 
হে হরে ' তোমার জয় হউক ॥৮ ॥ 

হে নারায়ণ ! তুমি পদ্ম অলঙ্কারে নিজ অঙ্গ অলম্কৃত কর, তুমি রাধিকা 

এবং কুকঝ্সিণীর সহিত সর্বদা ক্রীড়া করিয়া থাক । হে নারায়ণ ! হে 

গোবিন্দ ! হে গোপাল ! হে হরে ! তোমার জয় হউক ॥ ৯॥ 

হে নারারণ। তোমার নয়নদ্বয় পন্মপত্রাক্কিত নেত্রের স্তায় মনোহর, 
ভুমি এই ত্রহ্ধাণ্ডের উৎপত্তির মুলস্ত্র। হে 'নারায়ণ ! হে গোবিন্দ! 

হে গোপাল! হে হরে ! তোমার জয় হউক ॥ ১০ ॥ 

হে নারায়ণ ! তুমি এই পাপরূপ তামসী রাত্রিকে অর্থাৎ বিশ্বরূপ 

নি 
হরি 



_বিচার-চক্রোদর | ৩৪৩ 
শশা ক কি জিরা সক পি ছল ৯০ দল স্টিল চল পিসি সফি ৯০ পাস সপ সমাস ন পা্পাপ জজা ন্িলসজা সত০ তপতি শত" পদ পা পাতি 

অঘবকক্ষয় কংসারে কেশব রঃ মুরারে | 

নারায়ণ নারারণ জয় গোপাল হরে ॥১২. 

হাটকনিভ পীতাম্বর অভয়ং কুরু মে মাবর। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৩ 

দশরথরাজকুমার! দানবমদসংহার।। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৩ 

গোবদ্ধনগিরিরমণ! গোপীমানসহরণ! | 

নারারণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৫ 

পপ াশাশীসসি 

মায় প্রপঞ্চকে সংহার কর। হে করুণাময় । আমাকে উদ্ধার কর। হে 

নারায়ণ! হে গোবিন্দ | হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় 

হউক ॥১১ ॥ 

হে নারায়ণ! তুমি অথাস্থুর ও বকান্থরকে বিনাশ করিয়াছ। হে 

কেশব! হে কংসারে! হে কৃষ্ণ! হে মুরারে। হে নারায়ণ! হে 

গোবিন্দ! হে গোপাল ! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥১২॥ 

| হে নারায়ণ ! তুমি সুবর্ণের স্ায় সমুজ্জল পীত বদন পরিধান করিয়া 
ধাক। হে মাধব! তুমি আমাকে অভয়দান কর। হেনারায়ণ! হে 

গ্োবিদ্দ! হে গোপাল ! হে হরে! তোমার জয় হউক॥ ১৩॥ 
হে নারায়ণ! তুমি রাজ৷ দশরথের কুমারন্ূপে অবতীর্ণ হইস্মাছিক্ে। 

এবং তুমি দানব-দর্প সংহার করিয়াছ। হে নারারণ! হে গোবিন্দ! হে 
গোপাল! হে হা ্ তোমার জয় হউক ॥ ১৪॥ 

হে নারায়ণ! তুমি গোবর্ধন গিরি ধারণ করিস্ধাছিলে এবং গোপী- 

মগের চিত্ত হরণ করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! 
হিহরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৫॥ 



৩৪৪ বিচার-চন্দ্রোদয় | 
লা পা লীনা ৯ ৯ ১৯৯০ রি বি সকাাশিত ৬ দত উদ, 

পরি রি পি পি ই চি 

সরযূ তীরবিহার! সঙ্জন মানস চারা । 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৬ 

বিশ্বামিত্রমত্রা বিবিধপরাস্থৃচরিত্রা । 

নারায়ণ নারায়ণ জর গোপাল হরে ॥ ১৭ 

ধ্বজবজ্রান্কুশপাদ! ধরনীস্ুতসহমোদ!। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৮ ॥ 

জনকন্ুতা প্রতিপাল! জয় জয় সংস্থৃতিলীলা | 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৯॥ 

দশরথবাকৃধৃতিভার! দগ্ডকবনসঞ্চারা ৷ 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২০ ॥ 

হে নারায়ণ! তুমি সরধূনদীর তীরে বিহার করিয়া থাক এবং সঙ্জন- 

গঙের মানসে বিচরণ কর। হেনারায়ণ! হে গোবিন্দ? হে গোপাল! 

হেহরে। তোমার জয় হউক ॥ ১৬ 

হে নারায়ণ! তুমি বিশ্বামিত্র ধাষির যন্ত রক্ষা করিয়াছিলে, তোমার 

চরিত্র বিবিধ জনের গতি স্থান। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ ! হে 

গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৭॥ 

হে নারারণ ! তোমার চরণে ধ্বজবজাঙ্কুশ চিত্র চিহ্িত রহিয়াছে, 

- - দ্ুষি ধরণীন্থতা সীতার সহিত আমোদ করিয়া! থাক। হে নারায়ণ! ছে 
গোবিন্দ । হে গোপাল ! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৮॥ 

হে নারায়ণ! জনক-তনয়া সীতা! সর্বদা তোমার সেবা করেন! 

তোমার সংসার-লীলা জয়ধুক্ত হউক । হে নারায়ণ ! হে গোবিন্দ! ৫ 

গোপাল! হেহরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৯ ॥ 

হে নারায়ণ! তুমি দশরথের বাক দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিয়াছ: 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৩৪৫ 

মুগ্টিকচাণ্রসংহারা মুনিমানসবিহার]। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২১ ॥ 

বালীনিগ্রহশৌর্য্যাবরস্থগ্রীবহিত কার্য । 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাঁল হরে ॥ ২২॥ 

মাং মুরলীকর ধীবর পালয় পালয় শ্রীধর। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৩॥ 

জলনিধিবন্ধনধীরা রাবণকণ্বিদার! | 

নারাকণ নারারণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৪॥ 

হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে গোবিন্দ! হেহরে! তোমার জয় 

হউক ২০॥ 

হে নারায়ণ! তুমি মুষ্টিক ও চাণুর প্রস্থৃতি দৈত্য বিনাশ করিয়া 
এবং তুমিই মুনিগণের মনের হংসন্বরূপ। হেনারার়ণ! হে গোবি্ 
ছে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥২১॥ 

হে নারায়ণ ! তুমি বালিকে বিনাশ করিয়! অপরিমিত বীর্য প্রকাশ 

 করিয়াছ এবং সদ্ গুণ সম্পন্ন নুগ্রীবের অনেক হিতকার্ধ্য সাধন করিয়াছ। 
হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে হরে! হে গোপাল! তোমার জয় 

হউক ॥২২॥ 

হে নারায়ণ ! হে বংশীধারি! তুমি ভব-সাগরের একমাত্র কর্ণধার ॥ 

আমাকে পরিত্রাণ কর। হে শ্রীধর! আমায় রক্ষা কর.। হে নারায়ণ ! 
হে গোপাল! ৫ গোবিন্ব ! তোমার জয় হউক ॥ ২৩॥ 

হে নারায়ণ ! তুমি ধীর, তুমি সমুদ্রকেও বন্ধন করিয়াছিলে এবং 

রবণের ক বিদারণ করিয়াছিলে। হে নারারণ! হে গোবিন্দ ! 

হে গোপাল! হেহরে! তোমার জয় হউক ॥ ২৪ ॥ 



৩৪৬ বচার-চন্দরোদয়। 
১০০ ৮০ 

তাটামদদলনাট্যানট গুণবিবিধধনাচ্যা। | 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৫ ॥ 

গৌতমপত্বীপুজন করুণানাবলোকন । 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৬॥ 

সন্ত্রমসীতাহার! সাকে তপুরবিহারা । 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৭ ॥ 

অচলোদ্ৃতিচঞ্চংকর ভক্তানুগ্রহতৎ্পর। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৮॥ 

নৈগম গান বিনোদ] রক্ষঃস্ৃতপ্রহুলাদ! 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৯॥ 
পপ শাশপেপিপপপপীপিপপাশীশীশিশি শশী টিপি্পীপীপপিপ শে পাপী শিশীিশাশি ও পিপিপি শিপ পীস্পীাটা পপীিলাতত পলাশ পাশাপী শপে 

হে নারায়ণ ! হি টীম না দলে নৃত্য করিয়াছিলে এবং নটের 

বিবিধগুণে তুমি গুণী, হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! 

হেহরে ! তোমার জয় হউক ॥ ২৫ ॥ 

হে নারায়ণ! গৌতম-পত্বী অহল্যা তোমার পুজা করিয়াছিল। তুমি 
তাহার প্রতি করুণাপুণ নয়নে অবলোকন করিয়াছিলে । হে নারায়ণ : 

হে গোবিন্ব ! হে গোপাপ ! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ২৬॥ 

হে নারায়ণ! তুমি সীতার সন্ত্রমহার স্বরূপ, ভুমি অযোধ্যাপুর বিহারী । 

হে নারায়ণ । হে গোবিন্দ! হে গোপাল! ছে হরে! তোমার জয় 

হউক ॥ ২৭ ॥ 

হে নারায়ণ! তুমি আপন করে পর্বত ধারণ করিয়া ভক্তগণের প্রতি 

বিশেষ অন্ুকম্পা! প্রদর্শন করিয়াছ। হে নারায়ণ! ছে গোবিদা! হে 

গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ২৮॥ 

হে নারায়ণ! তুমি রক্ষঃ সত গ্রহলাদের নিগম গানে সন্তষ্ট হইয়াছ। 

পাশা 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৩৪৭ 
শষ্পাপৎলা আাপিদদসপসিপানপা সা স্পা নালা 

ভারতিষতিবরশঙ্কর নামামুতমখিলাস্তর । 

নারারণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩০ ॥ 

শ্রীমচ্ছস্করাচাধ্যঃ । 

* ১২ 

আর্তত্রাণনারায়ণাষ্টাদশ কম্। 

প্রহলাদ প্রতৃরস্তি চেৎ তব হরিঃ সর্বত্র মে দর্শয় 

স্তপ্ভে চৈনমিতি ক্রবস্তমস্থরং তত্রাবিরাসীন্ধরিঃ | 

বক্ষস্তস্ত বিদারয়রিজনধৈর্বাৎসল্যমাবেদয় - 

্নার্তভ্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১ 

হে নারায়ণ ! হে' গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় 

হউক ॥ ২৯॥ | 

হে নারায়ণ ! তুমি ভারতি প্রভৃতি বতিগণের মঙ্গলকারী, তোমার 
নামামৃত অখিলজনের অন্তরে আনন্দ বর্ধন করে। হেনারায়ণ! হে 

গোবিন্দ । হে গোপাল । হেহুরে! তোমার জয় হউক ॥ ৩০ ॥ 

১। রে গ্রহ্লাদ! হরি যদি তোমার প্রভূ এবং যদি তিনি সর্বত্র 
ধাকেন তবে এই স্তস্ভে তাহাকে দেখাও । হিরণ্য কশিপু এই কথা বলিলে 
থে হরি সেই স্থানে আবিভূ্তি হুইয়াছিলেন এবং নিজ নখ দ্বার! অন্থুরের 

বক্ষ বিদারণ করিয়! প্রহলাদের প্রতি ভক্তবাৎসল্য দেখাইয়াছিলেন আর্তঁ- 
শ্রাণপরায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার. গতি। * 72 

ঞ্ যন্ত্বয়া মনদভাগ্যোক্তোমদস্ে! অগদাখরঠ | 

কাসৌ যদি স সর্বত্র কন্মাৎ স্স্তে ন দৃষ্ততে। 
তাগবত ৭। ৮। ৯২ 



৩৪৮ বিচার-চন্ত্রোদয়। 
পির ০ এ উর্মি সি সি ছি স্টপ বিএ এসপির ৭, এ 2 রি ন্ 

শ্রীরামায় বিভীষণোইয়মধুনা ত্বার্ো ভয়াদাগতঃ 

সুগ্রীবানয় পালয়েহহমধুনা পৌলস্ত্যমেবাগতম্। 
এবং যোইভয়মস্ত সর্ববিদিতং লঙ্কাধিপত্যং দদা- 

বার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণ! মে গতিঃ ॥ ২ 

নক্রগ্রস্তপদং সমুগ্ভতকরং ব্রদ্দেশ দেবেশ মাং 

পাহীতি গ্রচুরার্তরাবকরিণং দেবেশ শক্তীশ চ। 
মা শোচেতি ররক্ষ নক্রবদ নাক্চক্রশ্রিয়া তৎক্ষণা- 

দার্ত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৩ 

২। রাবণের ভয়ে ভীত বিভীষণ আর্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে 
এখন আদিয়াছেন। শ্রীরাম বলিলেন সুগ্রীব ৷ বিভীষণ আসিয়াছে তাহাকে 

আনয়ন কর এবং তাহাকে রক্ষ। কর । এইরূপে ধিনি বিভীষণকে অতয় 
দিয়াছিলেন এবং সকলেই ইহা জানেন যে তিনিই বিভীষণকে লঙ্কার 

আধিপত্যও দিয়াছিলেন। সেই আর্তত্রাগপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই 
আমার গতি । & 

৩। কুস্তীর গজেন্দ্রের পদধারণ করিয়া টানিতে আরম্ভ করিলে 

গজেন্্র ও উত্তোলন করিয়া! যখন আর্ভরবে বলিতে লাগিল হে ব্রন্ষেশ! 

হে দেবেশ ! হে শক্তীশ ! আমাকে রক্ষা কর তখন যিনি “ক্রন্দন করিওনা' 

এই বলিয়া চক্রত্বারা কুস্তীর-বদন হইতে হস্তীকে তৎক্ষণাৎ রক্ষা করিয়া 

ছিলেন সেই আর্তরাণ পরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি 

* সকৃদেব প্রপরায় তবাম্মীতি চ বাঁচতে 

অভয়ং সর্বভূতেভো 1 দদাম্যেতৎ ব্রতং মম ॥ ৩২। 

আনয়ৈনং হরি দত্বমন্তাভয়ংময়। 
রামায়ণ লঙ্চা কাণ্ড ১৮ সর্গ। 



বিচার চজোরর। ৩৪৯ 
% ০৯৭৬ চিট সিস্ট সর সি ্িস্তি্কর গাট ্ ি্ি্্্্াকলা উত ৯ তাস ভিপি সিস্ট লারা উনি দা্মিসিননি উনি ান্িউ্নত কত এ ৮ % তি এ - 

হা কৃষ্ণাচ্যুত হা কুপাজলনিধে হা পাগুবানাং গতে 

ক্কাসি কাসি স্থযোধনাদবমতাং হা রক্ষ মাং ভ্রৌপদীম্। 

ইত্যুক্তোহক্ষয়বস্ত্ররক্ষিততন্ং যোহরক্ষদাপদ্গতা 

মার্তত্রাথপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণে! মে গতিঃ ॥ ৪ 
ষৎপাদাজনখোদকং ত্রিজগতাং পাপৌধবিধ্বংসনং 
যন্নামামৃতপানতো জন্গুমতাং তাপত্রয়ং শাম্যতি । 

পাষাণশ্চ যদত্ঘিতো বরবধূর্ধপং মুনেরাপ্তবা- 
নার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৫ 
যন্নামশ্রুতিমাত্রতোশপাঁরমিতং সংসারবারাংনিধিং 

ত্যক্ত। গচ্ছতি ছুর্জনোইপি পরমং বিষ্ঞোঃ পদং শাশ্বতম্। 
তন্নৈবাস্ুতকারণং ভ্রিজগতাং নাথন্ত দাসোইন্ম্যহ- 

মার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণ! মে গতিঃ॥ ৬ ৬ 

৪। হাকৃষ্খ! হা অচ্যুত! হা ক্্পাজলনিধে ! হাঁ পাওবদিগের 

গতি! কোথায়, কোথায় তুমি ? ছূর্য্যোধন আমার অপমান করিতেছে । 

তুমি তোমার দ্রৌপদীকে রক্ষা কর। আর্তা হইম্বা এইরূপ বলিলে বিপন্না 
ভ্রৌপদীর লজ্জা! নিবারণ জন্ত অক্ষয় বস্ত্র দিয়া যিনি দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়! 
ছিলেন সেই আর্তত্রাঁণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি। 

৫ বাহার পাদপন্মের নখের জলে ত্রিজগতের পাপ রাশি ধ্বংস হয়, 

ধাহার নামামৃত পূর্ণ করিয়া! পান করিলে সর্ধবসন্তাপ দুর হয়, পাষাণও 

বাহার চরণ-রেণু স্পর্শে .গোৌতমবধূ অহল্যার নিজরূপ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন 
সেই আর্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি । 

৬। যীহার নাম শ্রবণ মাত্র অতি হূর্জন ব্যক্তিও এই অপরিমিত 
'ার সাগর পার হইয়া শ্রীবিষ্ণর সনাতন পরমপদ প্রাপ্ত হয়, সেই সর্ব 

* এই পলকের প্রথম অংশ অধ্যাত্ব রাসায়ণে পাওয়া! ঘায়। ২ 

৮ 



৩৫০ বিচার-চক্্রোদয় । 
সর্প অপ সা রসি লস পরান তো কা ও রি পি জো কৌ সিরাপ, লো পো চি লস চা সপ্ত এ একস পিসির ৬১০৯৯ সি পভ ভা সপ মেক 

পিত্র! ভ্রাতরমুন্তমাঙ্কগমিতং ভক্তোত্তমং যো ফ্রবং 

দৃষ্ই। তৎসমমারুরুক্ষুমুদিতং মাত্রাবমানং গতম্। 

যোহদাৎ তং শরণাগতং তু তপসা হেমাদ্রিসিংহাসনং 

হার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারা়ণে। মে গতিঃ ॥ 
নাথেতি শ্রুতয়ো ন তত্বমতয়ো ঘোষস্থিতা গোপিকা 

জারিণ্যঃ কুলজাতিধর্ম্াবিমুখা অধ্যাত্মভাবং যযুঃ । 
ভক্তির্ত দদাতি মুক্তিমতুলাং জারস্ত যঃ সদ্গতি- 

হ্ার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারার়ণো মে গতিঃ ॥ ৮ 
ক্ষুতৃষার্তসহত্রশিষ্যসহিতং দুর্বাসসং ক্ষোভিতং : 

ত্রৌপদ্যা ভয়ভক্তিযুক্তমনসা শাকং স্বহস্তাপিতম্। 

সপ পিল পাশপাশি ০৫৯ পপ কপ 

কারণের অদ্ভূত কারণ, ভ্রিজগতের নাথ যিনি তাহার কি আমি দাস নই? 
সেই আর্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি । 

এ। ভক্তশ্রে্ কব ভ্রাতা উত্তমকে পিতার ক্রোড়ে দেথিয়! তাহার 

মত পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলে যখন স্ুরুচি তাহার 

অপমান করেন, আর মাতার মুখে ”ডাকিলেই তাহাকে পাওয়া যায়” শুনিয়া 

তপন্তা করিলে, মেই শরণাগত ভক্তকে ঘধিনি স্বর্ণ সিংহাসন দান 

করিয়াছিলেন সেই আর্তন্রাণপরারণ ভগবান্-নারারণ আমার গতি। 
৮। ঘষে ব্রজগোপিকাগণ নিজ কুলধর্্ম ত্যাগ করিয়া জারভাবে 

তাহাকে ভজন করিগাছিল এবং ধীহাকে নাথ জ্ঞানে মুক্তিলাভ করিয়া 
ছিল, ধাহাকে ভক্তি করিলে তিনি অতুলনীয় মুক্তিফল দান করেন এবং 

ধিনি উপপত্ধীগণেরও সাগতিবিধান করেন সেই আর্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ 

নারারণই আমার গতি । 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৩৫১ 
লি শান লী জপ সিল্কি এ 

ভুজাতর্পরদাত্মবৃত্তিমখিলামাবেদয়ন্ ষঃ পুমা- 
নার্ভত্রাপপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণে! মে গতিঃ ॥ ৯ 

যেনারক্ষি রঘুত্তমেন জলধেস্তীরে দশান্তানুজ- 
স্বায়াতং শরণং রদৃত্তম বিভো! রক্ষাতুরং মামিতি। 
পৌলস্ত্যেন নিরাকুতোহথ সদসি ভ্রাত্রা চ লঙ্কাপুরে . 
্ার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো! মে গতিঃ ॥ ১০ 
যেনাবাহি মহাহবে বন্থমতী সম্বর্তকালে মহা'- 

লীলাক্রোড়বপূর্ধরেণ হরিণ! নারায়ণেন স্বয়ম্। 
ষঃ পাপিক্রমসম্প্রবর্তমচিরাদ্ত্বাচ্চ যোইগাৎ শ্রিয়- 
মার্ত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১১ 

৯। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হুইয়৷ সহত্র শিষ্য সহিত ছুর্ববাসা মুনি 
বখন দ্রৌপছীর নিকটে উপস্থিত হন, দ্রৌপদী তখন আতিথ্য-সৎকার 
মবহেল| ভয়ে ভক্তিযুক্ত মনে শ্রীরুষ্খকে স্মরণ করেন। শরীর আসিয়া 
জানাইলেন তিনি ক্ষুধার্ভ। সকলের আছার শেষ হইয়াছে তথাপি 
কষ্চানুরোধে অনুসন্ধান করিয়া স্থালী-লগ্ন শাককণ মাত্র লইয়া শ্রীরুষ্ণকে 
প্রদান করায় যিনি সশিষ্য ছর্বানার পরিতৃপ্তি বিধান করেন সেই আর্ত" 
ঘাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি । 

১*। সভাতে রাবণ কর্তৃক অবমানিত হুইয়। বিভীষণ সমুদ্র তীরে 
শীরঘুনাথের শরণীপন্ন হইয়া "আমাকে রক্ষা করুন* বলিলে যিনি 
দশাননান্ুজকে রক্ষা! করিয়াছিলেন সেই আর্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই 
আমার গতি । | 

.১১।  মহাপ্রলয়ে যে নারায়ণ হরি স্বয়ং বৃহদাকার লীলা বরাহ্ মৃষ্তি 
শরণ করিয়া মহাসমুদ্রমগ্ন পৃথিবীকে 'বহন করিয়াছিলেন এবং যিনি 

৩৩ 

৩০০০ 



৩৫২ বিচার-চন্দ্রোদ় । 
০০ ৪ম সি ভা অপি তা টি আদব হত এল 

খা ৪ 
শস্য ও দি ভা শা ৬ ভি কাউ উন চিত ৬৫ সত পা ৬ 

যোদ্ধাসৌ ভুবনত্রয়ে মধুপতির্ভর্ত৷ নরাণাং বনে 

রাধায়া অকরোদ্রতে রতিমনঃপৃর্তিং সুরেন্ত্রানুজঃ 

যেহরক্ষভু শ দীনপা্তনয়ান্ নাথেতি ভীতিং গতা- 
নার্ভত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১২ 

যঃ সান্দীপিনিদেশতশ্চ তনয়ং লোকান্তরাৎ সন্নতং 

চানীয় প্রতিপাস্ত পুত্রমরণাছুজ্জস্তমাগার্তয়ে। 
সম্তোষং জনয়ন্নমেয়মহিম। পুত্রার্থসম্পাদনা- 

দার্ভব্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো! মে গতিঃ ॥ ১৩ 

বন্নামন্মরণাদঘৌঘসহিতে। নিপ্রঃ পুরাহজামিলঃ 
প্রাণান্মুক্তিমশেষিতামন্ চ যঃ পাপৌঘ দাবান্তিযুক্। 

শাপ্পাস 1 টপস পা 

পাপীদিগকে শীক্র বিনাশ করিয়। প্রিয় ভক্তগণের নিকটে আগমন করেন 

সেই আর্ভত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি ॥ 
১২। যিনি ত্রিতৃবনে মনুষ্যগণের মধ্যে অদ্বিতীয় যোদ্ধা$ যিনি মধু 

পুরীর ঈশ্বর, ধিনি ন্ুরেন্ত্রের কনিষ্ঠ সহোধর, যিনি রাধিকার সর্বপ্রকার 
বাসনা পুণ করিয়াছেন, এবং পাগডবগণ ভীত হুইয়৷ নাথ ভাবিয়া ধাহার 

শরণাগত হইলে যিনি সেই দীনদশাগ্রস্ত পাঙুনননদিগকে রক্ষা করেন, 

সেই আর্তত্রাণপরারণ ভগবান্ নারায়ণই আম্বর গতি ॥ ১২॥ 
১৩। যিনি আপন প্রতৃশক্তিবলে নিজগুরু সান্দীপনি মুনির মৃত- 

পুত্রকে মালয় হইতে ফিরাইয়! আনির। গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন এবং 

তাহার সন্তোষ সম্পাদন করেন, সেই আর্ভন্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই 

আমার গতি ॥ ১৩ ও 

:১৪। পুরাকালে অজামিল 'নামে ছুক্ষিয়াসক্ত পাপিষ্ঠ এক ব্রাহ্মণ 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৩৫৩ 
পিএ এটি এস পপর পিস সলাত 

অলী সিএস সি সি রস উকি 

সন্ভো ভাগবতোত্তমাত্বনি মতিং প্রাপান্থরীষাভিধ 

শ্চার্ভত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নাঁরায়ণে! মে গতিঃ & ১৪ 

যোহ্রক্ষদ্সনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুচৈলাভিধং 

দীনং দীনচকোরপালনবিধুঃ শ্ীশঙ্ঘচক্রোজ্জলঃ | 

তজ্জীর্ণাস্বরমুষ্টিমাত্রপৃ্ুকানাদায় ভুক্ত! ক্ষণা- 

দার্তত্রাণপরা্ণঃ স ভগবান্ নারায়ণে। মে গতিঃ ॥ ১৫ 

যৎ-কল্যাণগুণাভিরামমমলং মন্ত্রাণি সংশিক্ষতে 

যত্নংশেতিপতি প্রতিষিতমিদং বিশ্বং বদত্যাগমঃ। 
যো যোগীন্দ্রমনঃ সরোরুহতমঃ-প্রধ্বংসবিদ্ভানুমা- 

নার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণে! মে গতিঃ॥ ১৬ 

ভগ্রবান্ নারায়ণের নাম স্মরণ করায় সেই ত্রাহ্মণের নিখিল পাপ আশ 
বিনষ্ট হয় এবং সেই ব্রাঙ্গণ ভগবৎপরাযণ অন্বরীষ হয়েন এবং 

তগবন্লারায়ণে চিত্ত সমর্পণ করেন। তখন গ্রহরি তাহাকে মুক্তি 
প্রদান করিয়৷ বৈকুঞঠ নগরীতে স্থাপন করেন, সেই আর্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ 
নারায়ণই আমার গতি । 

১৫। কোন সময়ে নারায়ণ পথিমধ্যে অতি দীন বসনাদিশুস্ত কুচৈল 
নানক এক ব্রাহ্ধণকে দেখিয়া দয়াপরবশ হইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণের 
দী্ বন্তথণ্ড হইতে এক মুষ্টি পৃথুকা! গ্রহণ পূর্ববক ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ 

শঙ্চক্রধারী স্বীয়রূপ পরিগ্রহ করিলেন। তদনন্তর সেই ব্রাহ্ষণকে পরি- 
ঘাণ করিয়াছিলেন। সেই আর্ভক্মাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই আমার 
গৃতি। রর দু 

১৬। যিনি মনোহর নির্মল গুণসমূহের আকর, ধাহার বাক্য সকলে 

রূপে শিক্ষা করে, আগমশীন্ত্র মতে বাহাতে বিশ্বসকল প্রতিষিত, যিনি 



৩৫৪ বিচার-চন্দ্োদয় । 
সস্তা পাত পন সস ০৯১ পে আহিল তি ০ 

কালিন্দীহবদয়াভিরামপুলিনে পুণ্যে জগন্মললে 

চন্ত্রাস্তোজবটে পটে পরিসরে ধাত্রা সমারাধিতে | 

শরীরে ভূজগেন্্র-ভোগশয়নে শেতে সদা যঃ পুমা- 
নার্ভত্রাণপরায়ণং স ভগবান্ নারায়ণে! মে গতিঃ ॥ ১৭ 

বাৎসল্যাদভয় প্রদানসময়াদার্তীত্তিনির্বাপণা- 

দৌদার্যযাদঘশোষণাদগণিতশ্রেয়ঃপদপ্রাপণাৎ। 
সেব্যঃ গ্রপতিরেব সর্বজগতামেতে হি তৎসাক্ষিণঃ 

প্রহলাদশ্চ বিভীষণশ্চ কবিরাট্ পাঞ্চাল্যহল্যাঞ্রবাঃ ॥ ১৮ 

ইতি শ্রীমচ্ছ্করা চাধ্যবিরচিতমার্তত্রাণনারাযণাষ্টাদশকংসম্পূর্ণম্। 

যোগীবৃন্দের মনঃ পণ্রস্থিত তিমির সংহারে সাক্ষাৎ সুর্য্যম্বরূপ, সেই আর্ত- 

আ্াণপরায়ণ নারায়ণই আমার গতি । 
১৭। যিনি কালিন্দীর হৃদয়াভিরাম সর্বকল্যাণকর পবিত্র পুলিন- 

প্রদেশে কেলি করিতেন, এ বিস্তীর্ণ পুলিন চন্্রকিরণে সমুজ্জবল থাঁকিত, 
সর্বদা কমল প্রস্ফুটিত থাকিত এবং ব্রহ্ধা ধাহার আরাধনা করিতেন, 
আর যিনি শ্রীরঙ্গদেশে অনন্তশ্যায় ভোগমৃর্তিতে নিরন্তর শয়ান থাকেন, 

সেই আর্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি। 
১৮1 বাৎসল্য, অভয়প্রদান, ছুঃখ নিবারণ, গুঁদার্ধ্য, পাপধ্বংশন, 

অগণিত শ্রেয়োবিধান প্রভৃতির জন্য শ্রীপতিই সর্বজগতের সেব্য, এই 
সমস্তের সাক্ষী হইতেছেন প্রহলাদ, বিভীষণ, গজরাজ, পাঞ্চালী, অহনা 
এবং ঞ্রব। 



তৃতীয় উল্লাস। 

শক্তি দশাবতার। 

তোড়লতক্কে তার! দেবী মীনব্ধপ বগল! কুর্ধমুর্তিকা। 
ধূমাবতী বরাহঃ স্তাৎ ছিন্নমস্তা নৃসিংহকা ॥ 

ভূবনেশ্বরী বামনঃ স্তাৎ মাতঙ্গী রামমূর্তিক1। 
ত্রিপুরা জামদপ্যঃ স্তাৎ বলভদ্রস্ত ভৈরবী ॥ 

মহালক্ীর্ভবেৎ বুদ্ধে। হুর্গা স্তাৎ কন্কিরূপিণী। 

্বয়ং ভগবতী কালী ক্ৃষমৃত্তিঃ সমুদ্তবা ॥ 
নিত্যতত্জ্র- কৃষ্ণস্ত কালিক! দেবী শ্ররামস্তারিণী তথা। 

ভার্গবঃ ষোড়শী বিস্ত1। বামনো! ভূবনেশ্বরী ॥. 
মতন্তস্ত বগল! দেবী বরাহশ্ছিন্নস্তিকা । 

ধূমাবতী কুম্মরূপা নৃসিংহো৷। ভৈরবী স্বয়ম্ ॥ 

বুদ্ধরূপ। মহালম্্বীর্মীতঙ্গী কক্ষিনপিণী । 
এতা! দশমহাবিদ্ত! অবতার হরের্দিশ ॥ 

[ কল্পভেদে শক্তির দশ.অব্তার পৃথকৃরূপে বিষুরর অবতার হয়েন |]: 

চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই উপাস্য নহে। 
শ্শিবি চিন্মাতশ্রয মারযাঃ শক্তাকারে ছিজোতমাঃ। 

অনুপ্রবিষ্টী যা সন্ধিৎ নির্বিকল্পা স্বয়্প্রভা ॥ 



সপাওলা উত জা তি কত 

৫ 

স্ণন্ডিৎ 

৯০০৪ 

বচার-চন্দ্রোদয় । 
পা পানি লিপ তা জপ সত্তা আটটা ত্র সি পা পীর পি তি ০৬ নি 

সাকার! সদানন্দ! সংসারোচ্ছেদকারিণী। 

স! শিবাপরমাদেবী শিবাহভিনা! শিবন্করী ॥ 

ভগবন্ দেবদেবেশ মিথ্যামায়েতি বিশ্রুতা । 
তন্তাঃ কথমুপান্তত্বং ভবেনুক্তাবনন্থয়াৎ ॥ 

শ্রদ্ধা ন জায়তে ক্কাপি মিথ্যাবস্তনি কুব্রচিৎ। 

দেব্যা উপাসনা চেয়ং শ্রুতা মায়াশ্রিতা প্রভো ! ॥ 

নাহং সুমুখি মায়ায়! উপান্তত্বং ক্রবে ক্চিৎ। 

মায়াধিষ্টান চৈতন্তং উপান্তযত্বেন কীর্তিতম্ ॥ 
দেবী ভাগবতে । 

১০ 

মূলে এক, উপাধি মাত্রে ভেদ। 

নিগুণা যা সদা নিতা! ব্যাপিকা বিকৃতা শিবা । 

যোগগম্যাইখিল! ধারা তুরীয়! যা চ সংস্থিতা ॥ 
তন্তাত্ত সাত্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথ! । 

মহালক্কী সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্িয়ঃ ॥ 

তাসান্তিসূণাং শক্তীনাং দেবাঙ্গীকার লক্ষণঃ। 

সৃষ্ট্র্থঞ্চ সমাখ্যাতঃ সর্গঃ শান্ত্রবিশারদৈঃ ॥ 

হরিক্রহিণরুদ্রাণাং সমুৎপতিস্ততঃ স্বতা! | 
পালমোৎপত্তি নাশার্থং প্রতি সর্মঃ-স্থতোছি সঃ॥ 

(এস 9 মরে রেনিতিড 



শ্পে্ন ্বিশ্রাহ্ম । 

'অবতার উপাসনা । 
স্ে টক কক কি ক বক কক কক কক ক কস্ব ব-কস্ক্্কিককিক্কি কক ক ক কক কব কক কক কক কুক কক কব কক... ৮ ক ক ₹- ২০ বস 



গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্িং বিষুং শিবং শিবাং। 
সম্পৃজ্য দেবযটুকঞ্চ সোহধিকারী চ পুজনে ॥ 



প্রথম উল্লাস। 

পঞ্চপ্রাকার পুজ। | 

পৃজা চ পঞ্চধা প্রোক্তা তাসাং তেদান্ শৃুঘ মে। 

অভিগমনমুপার্ানং যোগঃ স্বাধ্যায় এব চ। 

ইজ্যা পঞ্চ প্রকারার্চা ক্রমেণ কথয়ামি তে ॥ ১ 

তত্রাভিগমনং নাম দেবতা স্থান মার্জনং | 

উপলেগ্নং নিম্মীল্য দূরীকরণমেব চ ॥ ২ 

উপাদানং নাম গন্ধ পুষ্পাদি চয়নং তথা । 

যোগো নাম স্ব দেব্ত স্থাত্মত্বেনৈব ভাবনা ॥ ৩ 
স্বাধ্যায়ো নাম মন্ত্রার্থ সন্ধান পূর্বকোজপঃ | 

সুক্ত স্তোত্রাদি পাঠস্ত হরিসংকীর্ভনং তথ! । 

তত্বাদি শান্ত্রাত্যাসশ্চ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীন্ডিতঃ ॥ ৪ 
ইজ্যানাম শ্বদেবন্ত পৃজনস্ত ষথার্থতঃ। 

ইতি পঞ্চ প্রকারার্চাঃ কথিতাস্তব সুব্রত। 

সাঞ্টিপামীপ্য-সালোক্যসাযুজ্য-সারপ্যদাঃ ক্রমাৎ ॥৫ 

অভিগমন, উপাদান, যোগ, শ্বাধায় ও ইজ্যা এই পঞ্চপ্রকার অর্চন!। 

দেবতার স্থান মার্জন, স্থান লেপন এবং নিন্মাল্য দূরীকরণের নাম অভি- 

গমন। পদ্বার নিমিত্ত গন্ধ-পুষ্পাদিচয়নকে উপাদান বলে। ইষ্টদেবতাই 
আমার অন্য এই ভাবনার নাম যোগ। মন্ত্রের অর্থ অনুসন্ধান পূর্বক 



৩৬৩ বিচার চন্ড্োদয়। 
সলাসাসপিসসরা দিবি লী ০৯ এ লে লো ই চা লই শি লী ছি পাত রো এত এ এ তা বাত পি ক্রস ০১ তা কলি পি লী ও জি ০, সি ্তস্সি া্িা া₹ প০ ০5 

র্ 

পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি। 

পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধিং বিনা পূজায়! নিক্ষলত্বাত্তনিরপ্যতে ॥ 

আত্ম-স্থান-মন্ত্-ত্রব্য-দেব শুদ্ধিস্ত পঞ্চমী । 

ষাবন্ন কুরুতে দেবি! তাবদোবার্চনং কুতঃ ॥ ১ ॥ 

সুঙ্গাতৈভূতিশু্ধ্যা চ প্রাণায়ামাদিভিঃ প্রিয়ে। 

ষড়াঙ্গাগ্ভখিলন্তাসৈরাত্মগুদ্ধিরুদীরিতা৷ ॥ ২ ॥ 
সন্মার্জনান্ুলেপাস্ৈর্দর্পণোদরবৎ শুভং। 

বিতান ধুপ দীপাদি পুষ্পমাল্যাদি শোভিতম্। 
পঞ্চবর্ণ রজোভিশ্চ স্থানশুদ্ধিরিতীরিতা! ॥ ৩॥ 
গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈরুলমন্ত্রাক্ষরাণি চ। 
ক্রমোৎক্রমান্থ্িরাবৃত্তয। মন্ত্রশুদ্ধিরিতীরিতা ॥ ৪ ॥ 
পুজান্রব্যাণি সংস্রোক্ষ্য মূলাস্ত্ৈশ্চ বিধানতঃ। 
দশয়েনেনুমুদ্রাদীন্ ভ্রব্যগুদ্ধিঃ প্রকীন্তিতা ॥ ৫ ॥ 

যে জপ, স্তোত্রাদি পাঠ, হরিসংকীর্তভন, অধ্যাত্্ শাস্ত্র অভ্যাস ইহার নাম 
স্বাধ্যায়। যথার্থরূপে ইষ্টদেবতাঁর পুজার নাম ইজ্যা। এই পাঁচগ্রকার 

অর্্চন। দ্বারা যথাক্রমে দেবতার সাষ্টি, সামীপাঁ, সালোক্য সাধুজ্য এবং 

সারূপা প্রাপ্তি হয়। 

 পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি ভির পূজা নিক্ষল। ' (১) পুণ্যজলে স্নান, ভূতগুদ্ি, 

প্রাণায়াম, বড়্ঙ্ন্তাস ছার! হয় আত্মন্ুদ্ধি? (২) পুজাস্থান মার্জন। 
অন্থুলেপনের বারা দর্পণের মত নিম্মল করা, চন্ত্রাতপ, ধুপ, দীপ, পু" 
মাল্য ঘবারা সঙ্দিত করিয়া পঞ্চবর্ণ চর ্বারা চিত্রিত কর! হইল স্থানপুদি। 



রর 

দা অনি রী তি তি ৪ পিতা এডিসি লিও ৯ 

বিচার-চন্দ্রোদয়। ৩৬১ 
লি ও তা নি লা শি লাউ ভি এ ৯ নিত এল নিজ এসি 

পীঠে দেবীং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য মন্ত্রবিৎ | 

মূলমন্ত্রেণ দীপাদীন্ মাল্যাদীনুদকেন চ ॥ 
ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্বিদ্বান দেবশুদ্ধিরিতীরিতা। 

পঞ্চগুদ্ধিং বিধায়েস্থং পশ্চাৎ পুজা সমাচরেৎ ॥ 

৩] 

বিষ্ুট উপাসকের দ্বাদশ শুদ্ধি। 

গুহোপসর্গণঞ্চেব তথান্গগমনং হরেঃ। 

ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চেব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ ॥ ১॥ 
পুজার্থং পত্র পুষ্পাণাং তক্তৈবোক্তোলনং হরেঃ। 
করয়োঃ সর্ধবগুদ্বীনামিয়ং শুদ্ধিরর্বশিষ্যতে ॥ ২ ॥ 

তন্নাম কীর্নঞব গুণানামপি কীর্তনং। 

ভক্ত্য| চ কৃষ্ণদেবন্ত বচনঃ শুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৩॥ 

(৩) মাতৃকাবর্ণ দ্বারা অন্থুলোম বিলোম ক্রমে মন্ত্রবর্ণ পুটিত করিয়া ছুই- 

বার পাঠে হয় মন্তণুদ্ধি। (৪) পুজার দ্রব্য কুশাগ্র দ্বার! মূল ও ফট, 

মন্ত্রে প্রোক্ষণ করির! ধেনুমুদ্রাদি দেখাইলে হয় দ্রব্যস্তদ্ধি। (৫) পীঠ- 

শক্তির পৃজা করিয়া! মূলমন্ত্রে সকলীকরণ মুদ্রান্র সকলী করণ করিয়া মূল- 
মন্ত্রে দীপাঁদি ও মাল্যাদি প্রোক্ষণ করিলে হয় দেবশুদ্ধি। এই ভাবে 
পধ্গঙ্গ শুদ্ধি করিয়া তবে পুজা করিবে । 

বিষু। মন্দিরে গমন, দেবতার সঙ্গে সঙ্গে তৎগশ্চাতে গমন, ভক্তি 

পরদক্ষিণ-_ইহাতে পাদশুদ্ধি হয়। পুজার জন্ত পত্রপুষ্পাদি সংগ্রহ ও 
প্রতিমুন্তি উত্তোলনে করশুদ্ধি হয়। ইহা সর্বগুদ্ধি অপেক্ষা উৎক্ষ্ট। 



৩৬২ বিচার-চন্দছোদয়। 
শপ ০ সহ 

তৎকথা শ্রবণঞ্চেব তস্তোৎসবনিরীক্ষণং। 
শোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে ॥ ৪ ॥ 

পাদোদকন্ত নিম্মাল্য মালানামপি ধারণং। 

উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণতশ্ত হবেঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥ 

আন্্রাণং গন্ধপুষ্পাদেনিশ্মাল্যস্ত তপোধন। 

বিশুদ্ধিঃস্তাদনস্তন্ত দ্রাণন্তাপি বিধীয়তে ॥ ৬ ॥ 

পত্রপুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগাপিতং। 

তর্দেকং পাবনং লোকে তদ্ধি সর্ধবং বিশোধয়েৎ ॥ ৭ ॥ 

৪ 

ভূতশুদ্ধি। 

ভুতশুঙন্কি_-শরীরাকার ভূতানাং ভূতানাং যদ্ধিশোধনং ॥ 
অব্যয় ব্রহ্ম সম্পর্কাৎ ভৃতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥ 

রামার্চন চন্দ্রিকা। 

ভজ্তিপুর্বক কৃষ্ণের নাম ও গুণ কীর্তনে বাক্যশুদ্ধি হয়। হরি কথা 

শ্রবণে ও উৎসব দর্শনে কর্ণ ও নেত্র শুদ্ধি হয়। শ্রীহরির পাদোদক, 
নির্াল্য ও মাল৷ ধারণ করিয়া! নমস্কার করিলে হয় শিরঃগুদ্ধি। নির্ীল্যের 

গন্ধপুষ্পাদি আস্্রাণে নাসিকার শুদ্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণের পাদযুগলে অপিত 
পরম পবিত্র পত্রপুষ্পাদি দ্বারা লোকের সকল দ্রব্যের বিশুদ্ধি হয়। 

শরীরের আকারে আকারিত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই 
পঞ্চভূতের পর্রন্ধ সম্পর্কে যে শোধন তাহাই ভূতগুদ্ধি। 
ভুতশুদ্ছিল্প কার্য শু ভাবনা 

(১) বহ্িবীজেন দেবেশি ! বন্ধে প্রকার ম্লাচরেৎ॥ 
৫ | ৯০ । মহানির্বাণ 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৩৬৩ 
শে স্পা স্থির অনি পিছ প্র এ ৯৯০ সি ্র 

বহ্িবীজ রং মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জলধারা দ্বারা আপনাকে পরিবেষ্টিত 
করিবে এবং ভাবনা করিবে যে চতুর্দিকে মগ্ডলাঁকার জলস্ত অগ্নিশিখা, 
তাহার মধ্যে আমি পল্মামনে বসিয়াছি। 

(২) চিৎভাবে করতলঘ্বয় নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া হং+-সঃ মন্ত্রে 

জীবাত্মাকে পরব্রঞ্ধে যোজনা করিবার জন্ত অন্তঃপ্রাণায়াম ঘার| *প্রাণা- 

পানৌ নিবধ্যাথ” প্রাণ ও অপানের গতিরোধ করিবে । “জীবং বরঙ্ষাণি 
মংযোজ্য হংসমন্ত্রেণ সাধক£* ১১।৮। ২ দেবী ভাগবত । 

(৩) ভ্ঞানন্না 

(ক) পদ হুইতেজান্ু পধ্যন্ত স্থানে বরন্যুক্ত চতুফোণ যন্ত্র, তন্মধ্যে 

নং বীজধুক্ত স্বর্ণ বর্ণ পৃথিবী মণ্ডল । 

(খ) জানু হইতে নাভি পর্যন্ত অর্দচন্্র তৃল্য পদ্ম যুক্ত রং বীজ- 
ক শ্বেতবর্ণ সলিল মণল । 

(গ) নাভি হুইতে হৃদয় পর্য্স্ত স্থানে রং বীন্জযুক্ত রক্তবর্ণ ত্রিকোঁণা- 
কৃতি বহ্নিমগ্ুল । 

(ঘ) হৃদয় হইতে ভ্রমধ্য পর্য্যস্ত ধুত্রবর্ণ বং বীজ বিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল। 

(ড) জ্রমধ্য হইতে ব্রহ্গরন্ধ, পর্যান্ত হং বীজযুক্ত নির্মল মনোহর 
বর্থলাকার আকাশমগুল। 

(৪) এবং ভূতানি সঞ্চিন্ত্য প্রত্যেকং সংবিলাপয়েৎ। 
ভূবং জলে জলং বহ্কৌ বন্িং বায় নভন্তস্থম্ ॥ ৮ 

বিলাপ্য খমহস্কারে মহত্তত্বেৎপ্যহস্কৃতিং। 

মহান্তং প্রককতৌ মায়ামাত্মনি প্রবিলাপয়েৎ ॥ 
শুদ্ধ সংবিন্ময়ে! ভৃত্ব। চিস্তয়েৎ পাপপুরুষং | 

বাম কুক্ষিস্থিতং কৃষ্ঃমন্ষ্ঠপরিমাণকম্ ॥ 

দেবী ভাঁগবত | ১১৮1 



৩৬৪ বিচার-চন্ত্রোদয় । 

 গ্রাণেন্দছরিয়। গন্ধ প্রভৃতির সহিত | গন্ধাদি ভ্রাণ সংযুক্তাং ] পৃথিবীকে 

জলে লীন ভাবনা কর; [রসাদি জিহ্বয়! সার্ঘং জলমগ্্ৌ৷ ] জিহ্বা রস 
প্রভৃতির সহিত জলকে অগ্নিতে, রূপ ও চস্ষু সহিত অগ্নিকে বাযুতে, স্পর্শ 

ও ত্বক সহিত বায়ুকে আকাশে, শব সহিত আকাশকে অহংতত্বে, অহ্ং- 

তত্বকে বুদ্ধিতত্বে, বুদ্ধিতত্বকে প্রকৃতিতে, এবং প্রর্কৃতি বা মায়াকে 

আত্মাতে লয় করিবে। এইরূপ শুদ্ধ সংবিদ্ বাজ্ঞানময় হইয়া বাম 
কুক্ষিস্থিত অনুষ্ঠগ্রমাণ ক্ৃষ্তবর্ণ পাপপুরুষকে চিন্তা করিবে। 

(৫) অজ্জুষউপ্রহ্মাণ সাপ পুক্রন্বেক্প ভাবনা 
ব্রহ্মহতা। শিরোধুক্ত' প্বর্ণস্তেয ভুজছয়ম্। 

মদিরাপান হৃদয়ং গুরুতল্প কটিছ্য়ম্ ॥ 
তৎসংসগিপদঘন্বমঙ্গ প্রতাঙ্গ পাঁতকম্। 
উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রবিলোচনম্ ॥ 

খজীচন্ধরং কুদ্ধমধোবজ্ত,ং সুহুঃসহম্ ॥ 

পাপপুরুষের মাথাটি ব্রহ্মহত্যাঁ) হাত ছুইখানি স্মুব্চুরি, 

হৃদয়টি মদ্তপান, কটিদ্বয় হইতেছে গুরুপত্বী গমন, গুরুদারগামীর সংসর্গ- 

কারী পুরুষ ইহার পদদ্বয়, অন্তান্ত পাতক ইহার অন্তান্ত অক্গপ্রত্যন্গ; 

উপপাতক রোমরাজি । এই কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের রক্ত বর্ণ শ্মৃশ্র ও রক্তববণ 

নয়ন। ইহার হাতে খড়া ও ঢাল, ইনি সদা ক, সদ! অধোমুখ এবং 

অতি ছুঃসহ। 

(৬) বায়ু বীজ “বং” স্মরণ পৃর্ব্বক বারা দেহ পূর্ণ করিয়া পাপ 
পুরুষকে শুফ করিবে। যাহারা গুরু সাহাধ্য প্রণায়ামে সমর্থ তীহার। 

বামনাস! দার! যং বীজ বা "ও বং ও” মন্ত্র ১৬ বার জপকরিতে করিতে 

বায আকর্ষণ করিবেন এবং এ আকৃষ্ট বায়ু দ্বার! পাঁপময় দেহ গুফ হইল 

ইহা! ভাবন! কৰ্িবে। তৎপরে নাভিদেশে রং বীজ অথব। “ও রং ও” এই 



বিচার-চন্দ্রোদয় ৩৬৫ 

রক্কাস্তোধিস্থপৌতোল্লসদরুণসরোজাধিরঢা করাজৈ 
শূলং কোদগুমিক্ষুসবমথগুণমপান্কুশং পঞ্চবাণান্। 

রক্তবণণ বহ্নিবীজ ৬৪ বার জপ দ্বার কুস্তক করতঃ নিজ শরীরসহ পাঁপ- 

পুরুষকে দগ্ধ করিবে। পরে ললাটদেশে শুব্লবর্ণ বং বীজ অথবা “ও 
বং” এই বরুণ বীজ চিত্ত! করিয়া শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ৩২ বার 

ভ্পকরিবে। 

পরে ষং এই বায়ু বীজ জপ দ্বারা শরীর হইতে সেই দগ্ধ পাপপুরুষের 
ভম্ম বাহির করিবে। সেই দেহ সমুখিত ভম্ম বং এই চন্দ্র বীজ জপ 

দ্বারা একত্র করিয়া পিগাকার করিবে। পরে লং এই পৃর্থীবীজ জপ 
দ্বারা নিমেষশূন্ত নয়নে দর্শন দ্বারা সেই পিগাকুতি ভম্ম ঘনীভূত করিয়া 
ব্ময় ভিস্ব এবং বিশুদ্ধ মুকুরের ন্যায় ভাবনা! করতঃ হং এই আকাশ 

বীজ জপ করিবে । এইরূপে জ্রপ করিতে করিতে সেই চন্তরন্থধা প্লাবিত 
তম্মপিগ্ড হইতে মস্তক হইতে চরণ পর্য্যস্ত সমস্ত অঙপ্রতাঙ্গ নিম্মীণ 

করিবে। *আপাদশীর্ষ পর্যস্তম্ আপ্লীব্য তদনস্তরমূ। উৎপন্নং ভাবয়ে- 
দেহং নবীনং দেবতামর়ম্ ,” মহানি ৫1১০5। অর্থাৎ এইরূপে আপাদ- 
মন্তক পর্যাস্ত অমৃতবারি দ্বারা প্লাবিত করিয়! নূতন দিব্য দেহ হইয়াছে 
ভীবন! করিবে । মহানির্বাণ মতে, ততপরে পুনর্ধার চিন্ময় ব্রহ্ম হইতে 

আকাশাদি ভূতবর্গ উৎপাদনপুর্বক “সোহহং এই মন্ত্র ভাবনা দ্বারা 
জীবাত্বাকে হৃৎপন্মে আনয়ন করিবে এবং পরমাত্মার সংসর্গে কুগুলিনী 

সুধাময় জীবাত্মাকে হৃয়পন্সে স্থাপনপুর্ববক মূলাধার গঠিত হইয়াছেন ভাবন! 
করিবে। মহানির্ব্বাণ মতে, পরে নিজ হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া “আং ক্রীং ক্রে 

সঃ সোহ্হং এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক আত্মদেহে দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করিবে। দেবী ভাগবতে বলেন, শেষে দেহে প্রাণশক্তিকে স্থাপন করিয়া 
ধ্যান করিবে । 
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বিভ্রাণাস্যকপাঁলং ত্রিনয়নলসিত' পীনবক্ষোরুহাঢ্যা 

দেবী বালার্কবর্ণা ভবতু সুখকরী প্রাণশক্তি পরাণঃ ॥ 
এবং ধ্যাত্বা প্রাণশক্তিং পরমাত্মস্বরূপিণীম্। 

বিভূতি ধারণং কার্য্যং সর্বাধিকৃতি সিদ্ধয়ে ॥ 

(৫) | 

প্রণাঁম-প্রদক্ষিণ-আত্মসমর্পণ-আরত্বরিক | 

প্রপাঙ্ম শ্ববামে প্রণমেদ্বিষুং দক্ষিণে শক্কিশক্করৌ । 
প্রণমেচ্চ গুরোরগ্রে চান্তথ। নিক্ষল1 ভবেৎ ॥ 

প্রচ্ন্ষিণ। একং দেব্যাং রবৌসপ্ড ত্রীণি কুর্য্যাদ্িনায়কে । 
চত্বারি কেশবে কুর্যযাৎ শিবে চার প্রদক্ষিণম্ ॥ 

রক্তবর্ণ সমুদ্রমধ্যে পোতস্থিত রক্তবর্ণ পদ্মের উপরে ধিনি উপবেশন 

করিয়া আছেন, ধাহার ছয় হস্তে শুল, ইক্ষুনির্মিত চাপ, পাশ, অঙ্কুশ, 
পঞ্চবাণ, এবং রক্তবর্ণ কপাল রহিয়াছে, সেই পীনন্তনী ত্রিনয়না বালহূর্যা- 

রূপা পর! প্রাণশক্তি আমাদের নুখ প্রদান করুন। এই ভাবে পরমাত্মা 

রূপিণী প্রাণশক্তির ধ্যান করিয়া! সকল কার্যের অধিকার-লাঁভের জন্ঠ 

বিভূতি ধারণ করিবে। ইতি তৃতগুদ্ধি। 

বিষ্ণকে বামদিকে রাখিয়া, শক্তি ও শঙ্করকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া! এবং 

গুরুকে আগ্রে রাখিয়া প্রণাম করিবে। ইহার অন্তথায় প্রণাম নিক্ষল। 

[ বাহুর, জানুদ্ধয়, মন্তক, বাক্য, চক্ষু এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা প্রপামকে পঞচাঙ্ 
প্রণাম বলে। ইহার উপরে পদঘয়, বক্ষ ও মন এই অঙ্গুলি যোগ 

করিয়া! গ্রণাম করিলে অষ্টাঙ্গ প্রণাম হয়। 
সত্রীদেবতাকে একবার রা তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। দেবতাকে 
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সকৃত ত্রির্বা বেষ্টনেন দেব্যাঃ গ্রীতিঃ প্রজায়তে | 
স চ প্রদক্ষিণ! জেয়ঃ সর্ব দেবস্ত তুষ্টিদঃ ॥ 

কাঁলিকাপুরাণে । 

আত্সহলম্মর্পশি-_ ও ইতংপুর্বং প্রাণ বুদ্ধি দেহ ধর্মীধিকারতো জাগ্রৎ- 

স্বপন সুযুগ্ত্যবস্থাস্থ মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পত্যামুদরেণশিক্নয়া যৎ ক্বৃতং 

ষস্বৃতং, যহুক্তং, তৎ সর্বং ব্রহ্গার্পণং ভবতু, মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ 

দেবতায়ৈ সমর্পয়ামি। ওঁ তৎসৎ॥ 

আব্লত্রিক- 
আদৌ চতুষ্পাদতলৈক দেশে দৌ নাভিদেশে মুখমণলে ত্রীন্। 
সর্বেষু গাত্রেষু চ সপ্তবারানারত্রিকং তন্মুনয্বে। বস্তি ॥ 

দক্ষিণদিকে রাখিয়া! প্রদক্ষিণ করিতে হয়। স্্্যকে সাতবার, গণপতিকে 
তিনবার, বিষ্ণুকে চারিবার এবং শিবকে অর্ধ প্রদক্ষিণ করিতে হয়। 
কারণ শিব প্রদক্ষিণে যোনি-পীঠের অগ্রবর্তী স্থান যে সোম সুত্র তাহা 
উল্লজ্বন করিতে নাই। 

আরত্বিকের নিয়ম হইতেছে আগ্রে দেবতার পদতলে দৃষ্টি রাখিয়া ৪, 
নাভিদেশে ধরূপে ২, মুখমগুলে দৃষ্টি রাখিয়া রাখিয়! ৩, ও পর্বগাত্রে ৭ বার 
দৃষ্টি রাখিয়া রাখিয়া আরত্রিক করিতে হয়। প্রথমে পঞ্চপ্রদীপ, ছ্বিতীয়ে 
শহ্স্থ জল, তৃতীয়ে যৌতবন্ত্র, চতুর্থে আত্ম, অশ্ব বা বিবপত্র, তৎপরে 
গ্রণিপাত। সমস্তই বথাবিধি ঘুরাইয়া৷ আরত্রিক করিবে। কর্পুর ষক্ঞ- 
ধূপ ও চামর ব্যঞ্জনাদি দ্বারাও আরত্রিক হয়। 

৩১ 
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১ 

অথ গণপতি উপনিষদ্-_স্বরূপ-বিশ্বরূপ-আত্মরূপ-রূপ | 

যঁ লল্গা ঘূনয: বন্দ লিল্বিপ্ যাননি নন্যভম্। 
মহাযীঘলিজইত্খ লন্ুক্ীআাওক্জি অযাল্ ॥ 

ক্বাঁ মনু জধামিহিলি মান্নি: 

ত্বহিঃ ক্সাঁ নলক্ী অন্তলহী লিল সন্ন্থ ল্ললবি । অলি 

দন জন্লা$বি। জনন নত অন্নীতবি । ললিত ঈলন্ ভলী- 
$ঘি। লিন জঈনব্ অত্বব্তব্লিক ল্গমাংঘি। লঁ মান্বাতাল্সা- 
$ধি। লিন্ছ ক্কন নন্ুলি। ঝত্ নন্মি। ক্স লাল্। আন 

স্রীনাহম্ | ক্স অঙ্লাবল্ | ক্সন্র হানাহম্। ক্সত্র ঘালাহ্ম্। 

সন মিজ্ঘন। ক্স ঘ্বহজ্বালান্। ক্স হৃন্িত্যালাল। গ্মন 

ম্রান্মান্। অন ভ্বীন্মহান্লান্, ক্স ভীষ্বান্লান্। ক্সতা/- 
অহান্লান্। অ্ত্বলী লা ঘা দানি বলন্লাল্। 

লে লরাহ্বয ক্র ভিজ্মহ্লালন্হমতন্ত নগক্মালযব্ব বম্থিবা- 

নন্হাওদ্িনীবী$ষি। ভা সম্মন্থ াচনি। ল্র আলতা 
বিল্লানমযী$ঘি। 

ঝঙ্ব জমহিহ জন্ম জাহব। 
ত্রল্ব জহি জ্র্নহ্রিষ্ভনি। 
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৮ সাাসিলিস্িতাস্পর সরস স্পা সম ৯ সরস সত লিপ পপ আপা উট 

ত্র জনহি জ্রমি ভঘলত্ঘনি । 

বজ্র জবহিহ্ মি দক্মনি। 
লঁ মুমিাদী$লনীওলিনী লন: । ভব ্ ত্বাহি আজ ঘহি- 

লিনালি হালি । লু যুব্যঘাওনীন:। ক্র জাবলযাওনীন: | 
ল্র ম্বলমা$নীন: | 

ভর ুক্বা$$নাহ ব্অিনী$ধি লিল্সল্। 
ল আক্ষিনমাজজ্জ: । ভর যীমিনী উ্যাষন্লি লিন্সম্। 

ল্মা। অঅ নিষ্য;ঃ। ল ক্লু । লিল! । ল্রলব্নি; | 

লনামু:। লা ভুত্ব:। ভর অন্ুলা:। অর লল্মা) ল্ 

মুমূন: ন্তুবহীন্ । বাত্যা$$হি ঘুহ্মুত্বাহ্ অব্মী$$হি নহুন- 
ন্নহম্। গ্সবৃজাহ: হনব: | ম্মপ্ন্তবঘিন নঘা ॥ ৫ | 

নাহষ্ স্তূনিলহত লব লন্ুজক্ঘন্। নজাহ: দুল্বক্দরম্। 
গন্জাইীলজ্মলভৃণল্। ক্সন্ভাহ্স্বা$কত্র্রল্ নিন্তৃ্্নহ- 

ভমন্। লাহ: অন্মালদ্। অস্থিনা অন্নি:। না বাহীী- 
বিআ্া।. বাহকন্তজি: | ল্ৃত্বত্াঘনীন্হ:। কীমন্তানব- 
ঘনিবনা । স্মাঁননব্বমনয অল:। | 

হন্জহন্লা বিষ্বউ নল্গন্তৃব্তা ঘীলদ্বি লল্ী হল্নি: 
মন্ীত্যানূ। 

হন্মহন্ণ শ্ন্ত্বত্তা আালত্ৃঘঘ্াহিষ্থন্। 

'্মনয রহ স্ববনিষ্লাবা লুমজাজ্্জম্ ॥ 
ব্যী জঙতীহ্হ হৃণ ব্ন্ধব্ঘ হজা্াঘঘম্। 

ব্্সনন্যা$ন্তিমাওদ্ক বল্লাঘ্চ্ম: স্বতুজিলন্ ॥ 

পনি ঢা ও 
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মঙ্জানুক্দন্দিন হত জনন্ন্দাবয্মমুদ্ললম্। 

সািমুন হব ব্তজ্যাহী দঙ্গল: ভ্বকমান্ হম 
হনব ঘানি শী লিভা ব মীনী যীলিলা ম্রহঃ ॥ 

ললী লনণলবী ললী নব্ঘঘনতী লল: দলঘননহী নলব্তীংঘ্ 
ঝজ্লীহ্হায হজত্ব্নায নিপ্লাবিলামিন মিত্রত্তলাঘ অহ্হ্নুন্নহী 
নলী লল; | হনভ্ঘনমিকী হীওীন ক লঙ্ষধুযা জব্মন। 
ঘ বন: ব্বৃব্বনিঘ্রন। অ অজ্ননিষ্বী লমাজ্বন। ঘ ত্তলত্থা- 
ঘানজীঘঘানজান্ সম্ুক্যন। ঘাঘলঘীঘানী হিলবজন ঘা 
লাঘমলি । দানহ্তীবালী হানিজন ঘাণ লামঘলি। ঘা 
মালহ্ন্বীযান; ভাদীওনাদী লন্রনি। অন্মাওত্রজ্াললীন্ 
নিন্ছলি। হুহলঘক্ৰজীনলমিহ্যা ল ইঅল্। হী অতি লাস্থা- 
হানি ঘ তামীঘান্ ললনি। 

বন্বব্লা$/বন্ধীলাহান্্ জালমঘ্ীন লন্নললন ঘাঘধন্। 
ক্মনল বাষঘনিলমলিমিত্্নি ঘ আাহদী লললি। আ্নতৃত্যাললঘ়ন- 
ত্রঘনি ঘ বিত্যানান্ ললনি। ছন্ঘঘজ্ীধাবানঘ লক্মা$/হা- 
বহস্থ জিন্বানূ। ল বিমনি জনাল্বনিনি। হী ভভা/সুইবলনি 
ঝ ইক্মতব্বীঘলী লললি । বী ভ্াজঘজলি ঘ্ব হহ্বীনান্ মনি 
ব লপঘ্বাজান্ লঙ্লি। হী লীবন্বন্তীত্য অনি ঘ আজ্জিন' 
দজলন্বাওদ্রীনি। অ: আা$ভস-বলিকিত্লনি ঘ বজ্র লন 
ঘ জব জ্বননী। অ্বভী লাক্সব্যান্ বস্বিল্রা ভুত্রবন্ভী 
মনি । ভুত্রনত্হী মন্্ালত্যাঁ দিলা ভজিঘী লা জমা « 

বি্বলব্জী লম্রলি। লন্্াতিত্লান্ গন্তক্যন। লক্াবীদান্ সন্ত 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৩৭১ 
ছি পিসি লা পর পপ ও সস সিএ সি পম সপ 

এপ্স পিস সি পি পি পি লি 

কান। স্ব জ্জন্িক্রত্রনি ল াবিরবনি। ঘ হন নইন্তম- 
নিমভূ। কল জন্লিহিনি মান্নি: ॥ ভৰি: ক্সাঁ লল্যল্ ॥ 

ঘুলি অব্ন্মুলিননূ ঘলামা ॥ 

চি 

গণেশাষ্টকস্তোত্রং | 

শ্ীগণেশায় নমঃ। 

সন্দে উচ্ঃ। 
যতোহনন্তশক্তেরনস্তাশ্চ জীবা যত! নিগুপ্াদপ্রমেয়া গুণান্তে। 

যতে! ভাতি সর্ধং ত্রিধাভেদ ভিন্নং সদ] তং গণেশং নমামে। ভজামঃ 1 ১ 

যতশ্চবিরাসীজ্জগৎ সর্বমেতৎ তথাজাসনো বিশ্বগে বিশ্বগোপ্তা । 
তথেন্্রাদয়ো!৷ দেবসজ্ঘা মন্ষ্যাঃ সদা! তং গণেশং নমামে ভজামঃ ॥২ 

সমস্ত ধেবগণ গণপতির স্তব করিতে লাগিলেন_-যে অনস্ত শক্তি 

হইতে বিবিধ প্রকার জীব সকলের সৃষ্টি হইয়াছে, যে নিগু৭ পদার্থ হইতে 
অপরিমেয় গুণরাশি বিকশিত হইয়াছে, ধাহ! হইতে সত্ব, রজঃ ও তমো- 
গুণ ব্রিধাভাগে বিভক্ত হইয়া বিরাজমান আছে আমর! সেই গণপতিকে 
সর্বদা নমস্কারপূর্ব্বক ভজন! করি ॥১ . 

বাহা হইতে এই সমস্ত জগৎ আবিূর্তি হইয়াছে, ধাহা হইতে এই 
বিশ্বব্যাপী বিশ্বপাতা ব্রন্মা প্রকাশিত হইয়াছেন, ধাহা হইতে ইন্দ্রাদি 
দেবসমূহ এবং মনুষ্যসকল আবির্ভূত হইয়াছে আমরা সেই গণদেবকে 

সর্বদা নমস্কারপূর্ব্বক ভজন! করি ॥ ২ 



৩৭২ বিচার-চক্দ্রোদয়। 
চি চা 

যতো বহ্িভানু ভবো ভূর্জলঞ্চ যতঃ সাগরাশ্চন্ত্রমা ব্যোম বাযুং। . 
যতঃ স্থাবরা জঙ্গম! বৃক্ষসঙ্ঘাঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥ ৩ 

যতো দানবাঃ কিন্নরা যক্ষসজ্ঘাঃ যতশ্চারণা বারণাঃ শ্বাপদাশ্চ। 

ষতঃ পক্ষিকীটা যতো বীরুধশ্চ সদ! তং গণেশং নমামো৷ ভজামঃ ॥ ৪ 

যতো বুদ্ধিরজ্ঞাননাশো! মুমুক্ষোর্যতঃ সম্পদে! ভক্ত সম্তোষিকাঃ স্যুঃ | 

যতো বিদ্নাশে! যতঃ কার্ধসিদ্ধিঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥ ৫ 

যতঃ পুত্রসম্পদ্ যতো বাঞ্চিতার্থাঃ বতোহভক্তবিদ্বান্তথাইনেকরূপাঃ। 
যতশ্চার্থবন্ম্মৌ যতঃ কামমোক্ষৌ সদ! তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥ ৬ 

ষাহা হইতে অসগ্মি, হুর্য্য, শিব, পৃথিবী ও জল উৎপন্ন হইয়াছে, ষাহা 
হইতে সমুদ্র সকল, চন্দ্রা, আকাশ এবং বায়ু প্রীছভূতি হইয়াছে এবং 
বাহা হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থ সকল এবং বৃক্ষ সমূহ উৎপন্ন 
হইতেছে আমর! সেই গণপতিকে নমস্কার পূর্ব্বক ভজনা করি ॥ ৩ 

বাঁহা হইতে দানব, কিন্নর এবং ষক্ষসমূহ আবির্ভূত হইতেছে, ধাহা 
হইতে চারণ (দেবযোনি বিশেষ ) হস্তিসমূহ, শ্বীপদগণ এবং পক্ষী কীট 
ও লতারাজি সম্ভৃত হইতেছে, আমরা দেই গণেশকে সর্বদা নমস্কার 
পূর্বক ভজন! করি ॥ ৪ 

ধাহা হইতে বুদ্ধির বিকাশ হয়, বাহার প্রদাদাৎ মুমুক্ষুব্যক্তির অজ্ঞান 
বিনষ্ট হয়, ধীহা হইতে তক্তগণের সস্তোষকারিণী সম্পত্তি লাভ হয়, ধাহা 
হুইতে বিস্বরাশির বিনাশ এবং কার্য সুসিদ্ধ হয় সেই গণদেবকে আমরা 
নমস্কার পূর্বক তজনা করি॥ ৫ _ 7. 

ধাঁহা হইতে পুত্রাদি সম্পত্তি, বাঞ্ছিতার্থাসন্ধি এবং অভক্তজনগণের 
অনেকপ্রকার বিশ্ব সমুৎপন্ন হয়, ধাঁহা হইতে ধর্ম অর্থ এবং কাম ও মোক্ষ 



বিচার- চন্দ্রোদয় । ৩৭৩ 
বে ০ সিলসিলা সত ৬৭ ০পসিলী ও লা্পাস্পাস্পিসিপাস্পাসিলাস্পীসিিসিসসিপাসি ৯০ বাসি ৯০৯৩ উপোস পাটি তসাস্পিসিপাসিবসি 

(বতোহননতশ্ি: স শেষো। বব ধরাধারণেহনেকরপে চ চ শক্ত: | 

যতোহনেকথা স্বর্গলোকা হি নানা সদ! তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥ ৭ 
যতোবেদবাচোহতিকুণ্ঠা মনোভিঃ সদ! নেতি নেতীতি যত্তা গৃণস্তি। 
পরব্রহ্মরূপং চিদানন্দভূতং সদা তং গণেশং নমামো৷ ভজামঃ ॥ ৮ 

পুনরূচে গণাঁধীশঃ স্তোব্রমেতৎ গঠেত্ত, বঃ 

ত্রিসন্ধ্যং ত্রিদিনং তন্ত সর্বসিদ্ধি ভরবিষ্যৃতি ॥ ৯ 

যে! জপেদ্টদিবসং শ্লোকাষ্টকমিদং শুভং। 
অষ্টবারং চতুরধ্যান্ত সোইষটসিদ্ধীরবাপু যাৎ॥ ১ 

যঃ পঠেম্মাসমাত্রস্ত দশবারং দিনে দিনে । 

স মোচয়েৎ বন্ধগতং রাজবধ্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১১ 

বিকাশ হইয়াছে আমরা নিরস্তর সেই গজাননকে নমস্কার পূর্বক ভজন! 
করি ॥ ৬ 

ষাহা হইতে অনস্তদ্দেব পৃথিবীধারণ-বিষয়ে অনেক প্রকার শক্তি লাভ 

করিয়াছেন, ধাঁহা হইতে স্বর্গ-লোকাঁদি নানাবিধ লোক সৃষ্ট হইয়াছে, 
আমরা সর্বদা সেই গণদেবকে নমস্কার পূর্বক ভজনা করি ॥ ৭ 

বেদবাক্যরাশি সর্বদা “নেতি নেতি” বাঁক্যদ্বার! অর্থাৎ “ইহা নয়, 

ইহা নয়+ এই প্রকার বাক্যদারা ধাহাকে স্তব করিতেছেন, সেই পরম বঙ্গ 

স্বরূপ চিদ্রানন্দমুত্তি গণেশকে আমরা! সর্বদ! নমস্কার ও ভজন! করি ॥ ৮ 

দেবগণ এই প্রকারে স্তব করিলে তখন গণেশ বলিলেন, ষে ব্যক্তি 
এই স্তোত্র দিনত্রয় পর্য্যন্ত ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করে তাহার সর্ব কার্ধ্য স্থসিদ্ধ 
হয় ॥ ৯ 

যেব্যক্তি অষ্টদিবস পর্য্যন্ত এই শ্লোকাষ্টক পাঠ করেন, অথবা চতুর্থী 



৩৭৪ বিচার-চন্দ্রোদয় । 

বিদ্ভাকামো লভেঘিপ্তাং পুত্রার্থ পুত্রমাপ্ুয়াৎ। 

বাঞ্চিতান্ লভতে সর্বানেকবিংশতিবারতঃ ॥ ১২॥ 

যো জপেখ পরয়। ভক্ত্য! গজাননপরো নরঃ ৷ 

এবমুক্তা ততে৷ দেবশ্চান্তর্ধানং গতঃ প্রতূঃ ॥ ১৩॥ 

ইতি গণেশ-পুরাণে উপা সন! থণ্ডে গ্রীগণেশাষ্টকং | 

৩ 

হরিদ্রো গণেশ ধ্যান ও কবচ। 

হ্যা হরিদ্রীভং চতুর্ববাছং হরিদ্রাবসনং ম্মরেৎ। 

পাশান্কুশধরং দেবং মোদকং দগুমেব চ॥ 

তিথিতে একাদিক্রমে অষ্টবার পাঠ করেন তিনি অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত 

হইয়। থাকেন ॥ ১০ 
বিনি এই স্তোত্র একমাস পধ্যন্ত প্রত্যেকদিন দশবার করিয়! পাঠ 

করেন, তিনি রাজার ভয় বন্ধন হইতে বক করাইতে পারেন ইহাতে 
লংশম্ন নাই ॥ ১১ 

এই স্তোত্ত একবিংশতি বার পাঠ টা বিদ্ভতাকামী ব্যক্তি বিস্তা 

পুত্রার্থ ব্যক্কি পুত্র এবং সমস্ত বাঞ্চিত বিষয় লাভ করিতে পারেন ॥ ১২ ॥ 

যিন্ি পরম ভক্তি-সহকারে এই স্তোত্র জপ করেন, তিনি গজাননত্ব 
প্রাণ্ত হয়েন। প্রভূ গজানন দেব এই গ্রকার বলিয়৷ সেই স্থানেই 
অন্তহিত হইলেন ॥ ১৩॥ . 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৩৭৫ 
“সস স্লিপার পা, লাম পসপসপস্মা্স্াপিন্ি গসসসমিপাসিত 

কহ9-্-ঈশ্বর উবাচ ॥ 

| শৃণু ব্ষ্যানি কবচং সর্বসিদ্ধিকরং প্রিয়ে । 

পহিত্বা ধাররিত্বা চ নরো! মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥ ১ ॥ 
অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি গণেশন্ত মনুং জপেৎ। 

সিদ্ধির্ন জার়তে তন্ত কল্পকোটি শতৈরপি ॥ ২॥ 
ও আমোদশ্চ শিরঃ পাতু প্রমোদশ্চ তথোপরি । 

সম্মদে! জযুগে পাতু জরমধ্যে চ গণাধিপঃ ॥ ৩॥ 

গণক্রীড়ো নেত্রযুগং নাসায়াং গণনার়কঃ। 

গণক্রীড়ান্বিতঃ পাতু বদনে সর্বসিদ্ধয়ে ॥ ৪ ॥ 
জিহ্বায়াং সুমুখঃ পাতু গ্রীবানাং হুর্মথঃ সদ । 

বিদেশে! হৃদয়ে পাডু বিপ্লনাশশ্চ বক্ষসি ॥ ৫ ॥ 
গণানাং নায়কঃ পাতু বাহুষুখ্মে সদ! মম। 
বিশ্নকর্তা চ উদরে বিস্বহর্তী চ লিঙ্গকে ॥ ৬॥ 
গজবজ্জঃ কটিদেশে একদস্তে৷ নিতম্বকে। 

লম্বোদরঃ সদ! পাতু গুহাদেশে মমারুণঃ ॥ ৭ ॥ 

ব্যালযজ্ঞোপবীতী মাং পাতু পাদযুগে তথ] । 
জাপকঃ সর্বদ! পাতু জানু জজ্ঞে গণাধিপঃ ॥ ৮ ॥ 

হারিদ্রঃ সর্বদ। পাতু সর্বাঙ্গে গণনায়কঃ | 

ষ ইদং প্রপঠেন্লিত্যং গণেশন্ত মহেশ্বরি ॥ ৯ 

কবচং সর্বসিদ্ধাখ্যং সর্বপাপবিমোচনং | 
স্ব সম্পৎ প্রদং সাক্ষাৎ সর্বদশক্ক্যক্করম্ ॥ ১* ॥ 
গ্রহপীড়। জরে! রোগো যে চান্তে গুহকাদয়ঃ। 
পঠনাৎ শ্রবণান্ধেব নাশমায়াস্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ১১ ॥ 

ধনধান্তকরং দেবি কবচং সুরপুঁজিতং । 



৩৭৬ বিচার-চক্দোদয় । 
০০০ ০০০০০ 

সমে! নাস্তি মহেশানি ত্রেলোক্যে গণপন্ত চ ॥ ১২ ॥ 

হারিজ্রস্ত মহেশানি কবচস্ত চ ভূতলে । 

কিমক্টৈরসদালাপৈরযন্রামুর্ব্যয়তামিয়াৎ ॥ ১৩॥ 

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে হরিদ্রা-গণেশ-কবচং সমাপ্তং ॥ 

৪ 

ধ্যান-গায়ত্রী-প্রণাম প্রদক্ষিণ প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রম্। 

হব্যান্প ১ খর্বং স্লতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং 

প্রস্থন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপ ব্যালোলগণ্ুস্থলম্ । 

দস্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুর শৌভাকরং 
বন্দে শৈলস্ুতাস্থতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্ ॥ 

হ্যান্ন  বন্ধুকাভং ব্রিনেত্রং দ্বিরদবরমুখং নাগষজ্ঞোপবীতং 

শঙ্খং চক্রং কৃপাণং বিমল-সরসিজং হস্তপন্মৈরর্ধানম্। 
উদ্যৎ বালেন্দুমৌলিং দ্িনকর-কিরণোদ্দীপ্ত বস্ত্াঙ্গশোভং 
নানালক্কারযুক্তং ভজত গণতিং রক্রপন্মোপবিষ্টম্ ॥ 

মহানির্বাণ | ১৩। ১৪৪। 
শীল 

অপ পপ ৯ ৪ ও পপ পপ 

যিনি খর্কাকুতি, স্থুলকায় ) যাহার মুখ শ্রেষ্ঠ হস্তীর মুখের মত, বিনি 

লম্বোদর, যিনি সুন্দর, ক্ষরিত মদের গন্ধে লুন্ধ হইয়া ভ্রমর সকল উড়িয়া 

উড়িয়া ধাহার গণস্থলকে ব্যাকুল করিতেছে ; যিনি দত্তাঘাতে আগন 

তক্তগণের শক্রগণকে বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের রক্তে সিন্দুরের শোতা ধার 

করেন) সেই সর্বসিদ্ধিদাত! অতীষ্টপ্রদ পার্বতী-তনয় দীদির বন্ধন 
করি। 

বাহার শরীরের আভা! বন্ধুক পুষ্পের সদৃশ রক্তবর্ণ) যিনি প্রিনেত্র 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৩৭৭ 
এল তা কোস্ট পাস পাপ লালন লোম পানি ৯ পি পিল লাস ঈসা সিসি তি পা তেস্মিি পা লিপির পিরীতি তত অনা 

প্রপান্ম দেবেন মৌলিমন্দার-মকরন্দ-কণারুণাঃ | 
বিশ্নং হরস্ত হেরম্ব-চরণানুজ-রেণবঃ ॥ 

প্রদক্ষিণ যানি কানি চ পাপানি সর্বকাঁল কৃতানি চ। 
তানি তানি বিনশান্ত প্রদক্ষিণ পদে পদে ॥ 

৫ 

ভ্ীগণেশ দ্বাদশনামানি | 

প্রণম্য শিরস৷ দেবং গৌরীপুত্রং বিনায়কং । 
ভক্ত্যা ব্যাসং স্মরেন্লিত্যমায়ুঃ কাঁমার্থ সিদ্ধয়ে ॥ ১ ॥ 

প্রথমং বক্রতুগ্ুঞ্চ একদস্তং দ্বিতীক়কং । 
তৃতীয়ং কৃষ্ণপিঙ্গাক্ষং গজবক্ত,ং চতুর্থকম্॥ ২ ॥ 

লম্বোদরং পঞ্চমঞ্চ ষষ্টং বিকটমেব চ। 

সপ্তমং বিদ্ররাজঞ্চ ধুর তথাষ্ঠমম্ ॥ ৩ ॥ 

যিনি গজেন্দ্রবদন, সর্গের যক্তোপবীত ধাহার গলায়, যিনি ফরচতুষ্টয়ে 
শখ, চক্র, ক্কপাণ (অসি) ও সুচারু পদ্ম ধারণ করিয়াছেন, নবোদিত 
চন্্রকল! যাহার শিরোভূ্ষণ, ধাহার বসন ও অঙ্গরাগ উদ্দিত দিনকর কিরণ 

মদৃশ উজ্জল রক্তবর্ণ ; ধাহার দেহ নানাগ্রকাঁর অলঙ্কারে অলম্কৃত, বিনি 
রক্তপদ্লের উপরে উপবিষ্ট আছেন সেই গণপতিকে তব্গন! কর। 
গাক্সশ্রী- একদগায় কিন্মহে বক্রতুগ্ডায় ধীমহি। তত্নো দত্তিঃ 
্রচোদয়াৎ ॥ 

ইঞ্্ের শিরঃস্থিত পারিজাত পুষ্প পরাগ দ্বারা রক্তবর্ণ শ্রীগণপতির 

শীদপন্পের রেখু আমাদের বিদ্ন হরণ করুক 



৩৭৮ বিচার-চন্দ্রোদর। 

ং ভালচন্ত্রঞ্চ দশমস্ত বিনায়কং । 

একাদশং পণপতিং দ্বাদশস্ত গজাননম্ ॥ ৪ ॥ 

স্বাদটৈতানি নামানি ব্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ। 
ন চ বিস্রভয়ং তন্ত সর্বসিদ্ধিকরং পরম্ ॥ ৫ ॥ 

ঙ 

গণেশ-প্রাতঃম্মরণ স্তোত্রমূ। 

ভ্রীগণেম্পান্্ নমঃ ॥ 
প্রাতঃ ম্মরামি গণনাথমনাথবন্ধুং 

.. সিন্দূরপুর-পরিশোভিত-গণ্যুগ্মম্। 
উদ্দাণ্ড বিদ্ব পরিখগুন চণ্ড দওঁ-_ 

মাখগুলানি-সুর-নায়কবৃন্দ-বন্্যম্ ॥ ৯॥ 
প্রাতর্নমানি চতুরানন বন্যমান-__ 

মিচ্ছান্ুকূলমখিলঞ্চ বরং দদানম্। 

তং তুন্দিলং দ্বিরসনাধিপ-যজ্ঞনুত্রং ৮ 
পুত্রং বিলাসচতুরং শিবয়োঃ শিবায় ॥ ২॥ 

প্রাতর্ভজাম্যতয়দং খলুভক্ত শোক-_ 

দাবানলং গণবিভূং বর কুঞ্জরান্তম্। 

অজ্ঞান-কানন-বিনাঁশন-হব্যবাহ-- - 
মুৎসাহবর্ধনমহং স্ৃতমীশ্বরন্ত ॥ ৩। 

শ্লোকত্রয়মিদং পুণাং সদা সাস্ত্রাদ্যদার়কম্। 

প্রাতরুখায় সততং প্রপঠেৎ প্রতঃ পুমান্ ॥ ৪ ॥ 

শ্রীগপপতির ঘ্বাদশ নাম যিনি ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করেন তাহার বিদ্তা 
থাকে না। | 



স্পিরিট এ লাস কোটি লি পিল পাটি াপসলিক্িাসিতি আটা পাতি ০ চি 

বিচার-চন্ছোদয়। ৩৭৯ 
লাইলী ৪৬ লীলা ভাসি পাটি ৪ ইসি সছি রসি ০৯ তি ডা লেস তি লি লন শিতলাছি পাদ ওসি তি লী পি লী লি ০ 

৭ 

লম্বোদর স্তোত্রং। 

হে গণেশ ! সুরশ্রেষ্ঠ ! লন্বোদর ! পরাৎপর । 
হেরম্ব মলারম্ত গজবজ্ত, ্রিলোচন ॥ ১ ॥ 

ব্রিলোচনস্থৃত শ্রীদ শ্রীধর ম্মরণেগ্সিত । 

পরমানন্দ পরম পার্ধতীনন্দন স্বয়ম্ ॥ ২ ॥ 

সর্বত্র পুজ্য সর্বেণ জগতপুজ্য জগদৃগুরো । 

জগদীশ জগদ্বীজ জগন্নাথ নমোহস্ততে ॥ ৩ ॥ 

ষৎ পুজা সর্বপুরতো ষঃ স্ততঃ সর্বযোগিভিঃ | 

ষঃ পৃজিতঃ স্ুরেন্ত্রৈশ্চ মুনীন্দ্ৈস্তং নমাম্যহম্ ॥ ৪ : 

পরমারাধনেনৈব কৃষ্ণম্ত পরমাত্মনঃ | 
পুণ্যকেন এতেনৈব ষং প্রাপ্য পার্বতী সতী ॥ € ॥ 

তংজমামি সুরশ্রেষ্টং সর্বশ্রেষ্টং গরিষ্ঠকং | 

জনশ্রেষ্ঠং বরিষ্ঠঞ্চ তং নমামি গণেশ্বরমূ ॥ ৬। 
ইতি লন্বোদরং স্তোত্রং নারদেন পুরা কৃতং | 

পুজাকালে পঠেন্নিত্যং জয়ন্তস্ত পদে পদে ॥ ৭ ॥ 

সন্কল্পতঃ পঠেৎ যো হি বর্ষমেকং.সুসংবতঠ। 

বিশিষ্ট পুত্রং লভতে পরং কৃষ্ণ পরায়ণম্ ॥ ৮ ॥ 

যশন্থিনঞ্চ বিদ্বাংসং ধনিনং চিরজীবিনং | 
বিশ্বনাশো ভবেত্ৃস্ত মহৈম্বর্ধ্যং যশোইমলম্। 
ইহৈব চ সুখং ভূক্ত1 অস্তে বাতি হরেঃ পদম্॥ ৯॥ 
ইতি শ্রীজ্ঞানামৃতসারে গণেশ স্তোঅং সমাপ্তং | 



তৃতীয় উল্লান। 
প্রথম স্ভবক-শ্রীস্ুশ্্য ভ্ঞোক্রানি। 

৯ 

রূপ--স্বরূপ--বিশ্বরূপ--আত্মরূপ | 

ক্মঘ ভুত্বাদিলিমল্। 
ভুবিনব্লাওনিহিজাওহি ভুহিনন্হাওজমান্রিলম্। 
ভ্বৃহ্সলাবাবব্যা$জ্াহ নীমি ভ্রিন্ক্ুহ্যতমন্ল্। 

সা লরু জবলিকিনি আান্নি: । তহি' ক্সীঁ। আ্সঘ ভা 
$ঘলা$ত্তিহ্ ম্াহ্সাত্যাল: । 

লক্গাক্ষ্মি: | বাযনীল্ন্হ:। ক্সাহিন্সী ইলা । 

বীস্বমবিনলাহাঘঘ্মুক্ধ নীজম্। ক্ুল্পব্বা কি: | ঘিঅহাবি- 
বধবুষধন্ জীব্ন্ধম্। ন্বন্নিঘ্থ ঘ্বব্মাওঘ্রবিদ্বনঘর নিলিতীন:। 
মহৃজবাওনকুল নীজল মত্ত জ্লো$ব্রজপ্ক্সিন্ন ঘমাওজ্বহ্ঘিন 
সিহয্যনত্ণ ন্বধূজ অক্মন্বতাওলতব্বহৃত্বত্ী জাভনন্গাদহীনাহ 
স্বীভুত্ব লাহাওযব্যা ঘ হর্ন বহ্ বই লাক্স: । 

মী লুলনক্তর;। জা লন্বনিনুনহব্ৰ লনা বিনিভ- 
ঘ্বীলক্কি। ছিঘী যী ল: ঢত্বীহঘাল্।' ভৃত্য আল্লা অন: 
হ্হ্সমস্থ। ভুত্সান ব্বহ্জিলালি মুলালি জাযব্দী। ভ্ত্যার 
য্স: অজন্ীওকলালা লনা ক্সাহিন জীব গন 
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ন্ধীজন্নীতষি । মীন পলাত্ব লক্মাতি। ভলন সনম 
নিশ্যহঘি। ভ্রলল দন্মন্থ ক্তীবি। জলি গন্সন্তভ্নকি। 
লন পন্সন্ব অভ্তবঘি। লন দন্সন্ ামাওঘি। লন 

মন্প্বলঘক্ীঘি । মিন বঙ্ৰ জুন্হীগকি। আ্সাহিল্যান্বামু- 
আঁয়ন। ক্সাহিন্সান্তুলিলীয়ন । ক্সাহিন্ৰাহাদী জাযন্ল। 

্মাহিন্রাভ্সীলিজীতন । ক্আভিন্আান্বীমতিযীলাঘন্তী | 

্াহিন্সাইনা জাঘন্দী। ক্সারিন্সান্ভা জাযন্ল। ক্সাহিন্তী 

ত্রাহসনন্বব্তত্ব লঘলি। আ্সবান্রাতিন্সী লক্ক্ম । গ্সাহিন্সী- 

ন্ন'জহব্ছমনীন্ুদ্বিশ্বিন্নাত্তত্বাহা; । ন্সাহিন্সী নী আবাল: 

ঘমানীহালীওঘাল:পান্: | স্সাবিন্সী নন আ্ীল্ন্ন্ুহষল- 
স্লাযা: । ক্সানিনী নর ন্রা্নাব্যিলাহুদাব্ণহ্যা:। ক্সাহিন্নী 
» মন্হব্যীছঘহ্বমন্্া: । ম্মাহিন্বরী ল্র ল্রলাওহালাওযলল- 
বিষমীওলন্হা: | ক্মালন্হলযী আবানলঘী নিদ্বানলয চ্মানিক্্: । 
ফুন্সাছি । 

৮ 

ফলশ্রুতি--ধ্যান_গায়ত্রী-মন্ত্র-প্রণাম। 

আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ ধনমিচ্ছেৎ হুতাশনাৎ। 

জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ মুক্তিমিচ্ছেৎ জনার্দনাৎ ॥ 

ঘদ্বা--  গণেশং বিদ্বনাশায় নিষ্পাপায় দিবাকরং। 

বন্ছিং শুদ্ধার় বিষুণ্ মুক্তয়ে পৃজয়েন্সরঃ ॥ 
শিবং জ্ঞানায় জ্ঞানেশং শিবাঞ্চ বুদ্ধিবৃদ্ধয়ে। 

সম্পূজ্য তান্ লভেৎ প্রান্ঞো বিপরীতমতোহন্তথা ॥ ব্রচ্গবৈ 
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অপুজ্য প্রথমং হুর্ধ্যমপরান্ বঃ প্রপূজর়েৎ। 

ন তড়ৃতরতং পাস্তং সংপ্রতীচ্ছন্তি দেবতাঃ ॥ 

যাব দীয়তে চাধ্যং ভাস্করার মহাত্মনে। 
তাবন্পৃজয়েিফং শঙ্করং বা! মহেশ্বরী ॥ নন্দিকেশরসংহিতা 

শিবং ভাস্করমগ্রিঞ্চ ফেশবং কৌশিকীমপি | 

মনস! নার্চয়ন্ যাতি ব্রহ্বলোকাদধোগতিঃ ॥ কালিকাগুরা? 
হব্যাননহম.-_ ও রক্তাম্ুজাসনমশেষগুণৈক সিন্ধু 

ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। 

পল্পদঘয়াভয়বরান্ দপতং করাজৈ : 
্নাণিক্য-মৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥ 

গাম্্রত্রী- আদিত্যায় বিশ্নহে সহস্রকিরণায় ধীমহি। 
তন্নঃ সুর্যাঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 

পুজামভ্্র--৬ দ্বণি হু্য্য আদিত্য 
প্রপাক্ম-- জবাকুমুম সঙ্কাশং কাশ্ঠপেয়ং মহাহ্যতিং | 

ধ্বাস্তারিং সর্বপাপদ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্। 

শ্রীহ্য্যদেব রক্তপন্-আদনে আসীন, অনেক গুণের সমুদ্র, সমন 

জগতের অধিপতি। ইহাকে আমর! ভল্না করি। ছুইটী পদ্ম, বা 
এবং অভয় করকমলে ধারণ করিয়া আছেন। কপালে মাণিক্য, অন্ধের 

দীপ্তি অরুণবর্ণ এবং ইহার ত্রিনয়ন। .. - 

বাহার জবাকুন্থমের স্তার বর্ণ, যিনি কশ্াপ খধির পুত্র, ধিনি অতি! 
জ্যোতিগ্ধয়। ধিনি অন্ধকার নাশ করেন, এবং ধিনি সমস্ত পাপ হনন 

করেন, সেই দিবাকরকে প্রণাম করি। 



) 

জয়াদিত্যমহাস্তোব্রাষ্টকমৃ। : 

ন ত্বং কৃতং কেবলসংশ্রুতশ্চ যজুষ্যেবং ব্যাহরত্যাদি দেব। 

চতুর্বিধা ভারতী দূরদৃরং ধৃষ্টঃ স্তৌমি স্বার্থকামঃ ক্ষমৈতৎ ॥ ১॥ 
মার্ভগ সুর্য্যাংশুরবিস্তথেন্দ্রো ভানুর্ভগশ্চা্যম। ্বর্ণরেতাঃ | 

দিবাকরো মিত্র বিষুণশ্চ দেব খ্যাতন্বং বৈ দ্বাদশাত্মা নমত্তে ॥ ২॥ 

লোকত্রয়ং বৈ তব গর্ভগেহং জলাধারঃ প্রোচ্যসে খং সমগ্রং। 
নক্ষত্রমাল। কুস্থমাভিমাল! তশ্মৈ নমো ব্যোমলিঙ্গায় তৃভ্যম্ ॥ ৩॥ 

ত্বং দেবদেবস্তমনাথনাথ স্তং প্রাপ্যপালঃ কৃপণে কৃপালুঃ। 
্বং নেত্রনেত্রং জনবুদ্ধি ুদ্ধিযাকাশকাশো জয় জীব জীবঃ ॥ ৪॥ 

১। হে আদিদেব! আপনি কাহারও কৃত নহেন পরস্ত কেবলমাত্র 

শ্ুতই হইতেছেন ? যুর্বেদ ইহাই বলিতেছেন। পরা পত্তন্তি মধ্যমা 
বৈখরী এই চতুষ্বিধ বাণী আপনার তননি্ণয়ে দুরে দুরেই অবস্থান করে। 

ধট আমি__স্বার্থপাধন জন্ত গাপনাকে স্তব করিতেছি। আপনি আমার 
এই অপরাধ. ক্ষমা করুন । 

২। মার্ও, কৃর্য্য, অংশু, রবি, ইন্দ্র, ভালু, ভর্গ, অর্ধ্যমা, ন্বর্ণরেতা, 

দিবাকর, মিত্র ও বিষু। এই দ্বাদশাত্মারূপে আপনি খাত। হে দেব! 
মাপনাকে নমস্কার ! 

৩। এই ত্রিলোক আপনার অন্তগৃহ, সমস্ত আকাশ আপনার জলা- 
ধার, এই নক্ষত্রমাঁলা আপনার পুষ্পমালা, ব্যোমলিঙ্গ 'আপনি, আপনাকে 
নমদ্ধার। 

৪। হেদেবদেব! আপনি অনাখনাথ; আপনি শরণাগতপালক ) 

আপনি ক্বপণের উপরেও কৃপালু; আপনি চক্ষুরও চক্ষ ; জনগণের বুদ্ধির 
৬ ও 
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দারিদ্র্যদারিদ্র্যনিধে নিধীনামমঙগল! মঙ্গল শরম শর্ম। 

রোগপ্ররোগঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাং চিরং জয়াদিত্য জয়াপ্রমেয় ॥ ৫ ॥ 

ব্যাধিগ্রস্তং কুষ্ঠরোগাভিভূতং ভগ্রদ্রাণং শীর্ণদেহং বিসংজ্ঞং। 
মাতা পিতা বান্ধবাঃ সম্ত্যজন্তি সর্বৈস্ত্যক্তং পাসি কোহস্তি ত্বদস্তঃ ॥ ৬। 
ত্বং মে পিতা ত্বং জননী ত্বমেব ত্বং মে গুরুর্বান্ধবাশ্চ ত্বমেব । 

ত্বং মে ধন্মত্বঞ্চ মে মোক্ষমার্গে! দাসস্তভ্যং ত্যজ বা রক্ষ দেব ॥ ৭॥ 

পাপোহম্মি মুড়োহন্মি মহোগ্রকর্্। রৌদ্রোহম্মি নাচারনিধানমন্মি 

তথাপি তুভ্যং প্রণিপত্য পায়ে! জ্জয়ং ভক্তানামর্পয় শ্রীজয়ার্ক ॥ ৮॥ 

শসা শিপ 

ও বুদ্ধি আপনি; আপনি আকাশের প্রকাশক ; জীবের জীবন; 
আপনার জয় হউক । 

৫1 আপনি দরিদ্রতাকেও দরিদ্র করেন, আপনি নিধির নিধি, 

অমঙ্জলেরও অমঙ্গল, মঙ্গলের মঙ্গল, আপনি রোগের রোগ । হে 

প্রমাণাতীত ! হে জয়াদিত্য ! আপনি চিরকাল পৃথিবীতে খ্যাত। 

আপনি জয়যুক্ত হউন । 
৬। ব্যাধিগ্রন্ত, কুষ্ঠরোগে পীড়িত, ভগ্ন নাসিক, শীর্ণদেহ, সংজ্ঞা- 

শৃন্ত মন্ুুষ্যুকে মাতা পিতা বান্ধব সকলে ত্যাগ করে। সকলে তাগ 

করিলেও আপনি ভিন্ন কে তাদৃশ মানুষকে রক্ষা করে? 

৭। আপনিই আমার পিতা, আপনিই আমার মাতা, আপনিই 
আমার গুরু, আপনিই আমার বান্ধব, আপনিই আমার ধর্ম, আপনিই 

আমার মোক্ষমার্গ। রক্ষা করুন ব] ত্যাগ করুন আমি আপনার দাস। 

৮। পাপ আমি, মূঢ় আমি, মহ উগ্রকর্্মা, মহ! রুদ্র স্বভাব আমি। 

আমি সদাচারও পালন করিতে পারি না। তথাপি আপনার পাদযুগণ্ে 
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নারদ উবাচ । 

এবং স্ততো৷ জয়াদিত্যঃ কমঠেন মহাত্না | 

ন্লিগ্ধ গম্ভীরয়া বাচ। প্রাহ তং প্রহসন্নিব। 

জয়াদিত্যাষ্টকমিদং যত্তয়৷ পরিকীর্তিতং |, 

অনেন স্ভতোষাতে যো মাং ভূবি তন্ত ন দুল্লভম্ ॥ 

রবিবারে বিশেষেণ মাং সমভ্যর্চ ষঃ পঠেৎ। 

তস্ত রোগ। ন শিষান্তি দারিদ্র্ঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥ 

ত্বয়া চ তোষিতো। বৎস! তব দঘ্ি বরং ত্বমুম্। 

সর্ববজ্ঞো! ভূবি ভূত্বা! ত্বং ততো মুক্তিমবাপ্স্যসি ॥ 

প্রণত হইয়া আপনারই জয় কীর্তন করিতেছি. হে জয়ার্ক! আপনি 

তক্তজনের জয়বিধান করুন । 

নারদ বলিলেন-_মহাত্মা কমঠ এইরূপে স্তব করিলে, ভগবাঁন্ জয়া- 
দিতা হাম্ত করিতে করিতে ন্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে বলিলেন হে কমঠ! 

তোমার কীপ্তিত এই জয়াদিত্যাষ্টক দ্বারা যে মানব আমার স্তব করিবে 

ভৃতলে তাহার কিছুই হুন্নভি থাকিবে না। বিশেষতঃ রবিবারে আমার 
অর্চনা করিয়া যে কেহ এই স্তব পাঠ করিবে তাহার রোগ ও দরিদ্রতা 

নিশ্চই থাকিবে না। বদ! তুমি আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ। আমি 
তোমাকে এই বর দিতেছি ষে তুমি ভূতলে সর্বজ্ঞ হইবে এবং পরে মুক্তি 

লাভ করিবে ॥ 

| রক্তমাল্য, রক্তচন্দন, কুস্কুম, গন্ধা্দি অন্ুলেপন, ধুপ, ত্বত, পায়স, 

নৈবিস্তাদি দ্বারা কুরধ্যদেষের অর্চনা করিতে হয়। ] 
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৪ 

উসুর্ধ্য-প্রাতঃম্মরণস্তোত্রম্। 

প্রাতঃ ম্মরামি খলু তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ব্ূপং হি মগ্ডলমৃচোহথ তনূর্যজংষি। 
সামানি যন্ত কিরণাঃ প্রভবাদিহেতুং ব্রহ্মাহরাত্মকমলক্ষ্যমচিন্তনীয়ম্ ॥ ১ 

প্রাতর্নমামি তরণিং তন্ুবাত্মনোভিঃ ব্রন্ধেন্ত্পূর্বকন্থরৈন্থুতমচ্চিতঞ্চ। 

বষ্টিগ্রমোচন-বিনিগ্রহ-হেতৃভৃতং ভ্রেলোক্যপালনপরং ত্রিগুণাত্মবকঞ্চ ॥ ২ 

প্রাতর্ভজামি সবিতারমনস্তশক্তিং পাপৌঘ-শক্রতয়-রোগহরং পরঞ্চ। 
তং সর্বলোক-কলনাত্মক-কালমূর্তিং গোকঠবন্ধনবিমোচনমাদিদেবম্॥ ৩ 

শ্লোকত্রয়মিদং ভানোঃ প্রাতঃ প্রাতঃ পঠেত্তষঃ | 
স সর্বব্যাধিনিন্মক্তঃ পরং স্খমবাপ্রযাৎ॥ 

€ 

উ্সূর্ধ্য ঘাদশ নাম স্তোত্রম্ । 

ও শ্রীস্রধ্যায় নমঃ। 
প্রথমং ভাঙ্করং নাম দ্বিতীয়ঞ্চ দিবাকরং । 
তৃতীয়ং তিমিরারিঞ্চ চতুর্থ লৌকসাক্ষিণম্ ॥ ১ 

পঞ্চমং ভাকরং নাম হষ্ঠং বিকটমেবচ। 
মার্তগং সপ্তমং নাম আদিত্যঞ্চ তথাষ্টকম্ ॥ ২ 
নবমং রবিনামানং দশমং হৃর্য্যমেৰ চ। 
অর্কধকাদশং নাম দ্বাদশং তীক্ষতেজসং ॥ ৩ 

তান্বর, দিবাকর, তিমিরারি, লোকসাক্ষী, গ্রতাকর, বিকট) মার্ডও 

আদিত্য, রবি, হুর্যা, অর্ক ও তীক্ষতেত্া! এই দ্বাদশ নাম যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধার 
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স্বাদশৈতানি নামানি ত্রিসন্ধ্যং ষঃ পঠেন্নরঃ | 
আন্ধাং কুষ্ঠং হরেত্বস্ত দারিদ্র্য হরতে ফ্রুবম্।॥ 
সর্বতীর্থ-কৃতঙ্গানং সর্বলোকৈক বন্দনং ॥ ৪ 

প্রভাতে ব্রন্মরূপঞ্চ মধ্যা্কে বিষ্ণুরূপিণং |” 
সাল্লান্কে হররূপঞ্চ হুর্যযদেবো নমোহস্ততে ॥ ৫ 

ইতি কুক্িকাতন্ত্রে। 

তি 

আদিত্য-স্তোত্রয্ । 

আদিত্যো মন্ত্রংযুক্ত আদিত্যে! ভূবনেশ্বরঃ। 

আদিত্যারাপরো দেবে! হাদিত্যঃ পরমেশ্বর ॥ 

আদিত্যমর্চয়েৎ ব্রহ্মা শিব আদিত্যমচ্চয়েৎ। 

যদাদিত্যমন্নং তেজো৷ মম তেজন্তদর্জুন ॥ 
আদিত্যং মন্ত্রসংযুক্তং আদিত্যং ভূবনেশ্বরম্। 

আদিত্যং যে প্রপত্তাত্তি মাং পত্তন্তি ন সংশয়ঃ ॥ 

ত্রিসন্ধ্যমর্চষেৎ হূর্ষ্যং স্মরেৎ ভক্ঞ্যা তু যো নরঃ। 
ন স পশ্ঠতি দারিদ্র্যং জন্মজন্মনি চার্জুন ॥ 
আদিত্যং চ শিবং বিন্দ্যাৎ শিবমাদিত্যরূপিণম্। 

উভয়োরস্তরং নাস্তি আদিত্যন্ত শিবন্ত চ ॥ 

পাঠ করেন, শ্র্র্য্যদেব তাহার আন্ধা, কুষ্ঠ ও দারিদ্র্য নিশ্চয় হরণ করেন 
এবং তিনি সর্বতীর্ঘ-নানের ফল প্রাপ্ত হন ও সকল লোক কর্তৃক তিনি 

ব্দনীয় হইয়া! থাকেন। গ্রভাতকালে ব্রন্ধারূপী, মধ্যাহ্কে বিষ্ুরূপী এবং 
স্ধ্যাকালে হররূপী শ্রীহ্ধ্যদেবকে নমস্কার করি। 
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উদয়ে ব্রহ্মগোরূপং মধ্যান্ছে তু মহেশ্বরঃ ॥ 
অন্তমানে স্বয়ং বিষুঃস্িমুত্তিশ্চ দিবাকরঃ॥ 

নান্তাদিত্যসমোদেবে নাস্তযাদিত্যসম! গতিঃ'। 

প্রত্যক্ষো! ভগবান্ বিষ ধেঁন বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ 
আদিত্যশ্চার্চিতোদেব আদিতাঃ পরমং পদং।' 

আদিত্যো মাতৃকে। ভূত্বা আদিত্যো বাজ্য়ংজগৎ ॥ 

আদিত্যং পশ্ততে ভক্ত্যা মাং পশ্তুতি বং নরঃ। 

নাদিত্যং পশ্ঠতে ভক্তয। ন স পশ্ততি মাং নরঃ॥ 

ভ্রিগুণং চ ত্রিতত্বং চ ত্রয়ে! দেবা স্ত্রয়োগরয়ঃ। 

্রয়্াণাং চ ত্রিমৃত্তিস্ং তুরীয়ত্বং নমোহস্ততে ॥ 
ধ্যেয়ঃ সদ! সবিতৃমণ্ল-মধ্যবর্তী নারায়ণ: সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ। 

কেন্ুরবান্ কনককুগুলবান্ কিরীটাহারী হিরণ্যয়বপুর্ধ তিশঙ্খচক্র; ॥ 

এ 

সুধ্যমণ্ডলস্তোত্রমূ । 

নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগখ্প্রস্থতিস্থিতিনাশহেতবে | 

রয়ীময়ায ব্রিগুণাত্বধারিণে বিরিঞ্িনারায়ণশককরাত্মনে ॥ ১ 
যস্তোদয়ে নেহ জগৎ প্রবুধ্যতে প্রবর্ততে চাখিল কর্শাসিন্বয়ে। 
বদ্ষেন্্নারায়ণরুদ্রবন্দিতঃ স নঃ সদা -যচ্ছতু মঙ্গলং রবিঃ ॥ ২ 

নমোহস্ত হুরধ্যার় সহঅরশ্ময়ে সহত্রশাখান্বিত সম্ভবাত্মনে | 
সহঅযোগোত্তবভাবভাগিনে সহঅপংখ্যাধুগধারিণে নমঃ ॥ ৩ 

বন্মগুলং দীপ্তিকরং বিশালং রত্বপ্রভং তীব্রমনাদিরূপং | 
দারিদ্রযহঃখক্ষয়কারণং চ পুনাতু মাং তৎসবিভুর্বরেণাস্ ॥ ৪ 
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যন্মগুলং দেবগণৈঃ সুপুজিতং বিপ্রৈঃ স্ততং ভাবনমুক্তকোবিদং। 
তং দেবদেবং প্রণমামি হৃর্য্যং পুনাতু মাং তৎসবিতৃর্বরেণ্যম্॥ ৫ 

যন্মগুলং জ্ঞানঘনং ত্বগম্যং ত্রেলোক্যপুজ্যং ত্রিগুণাত্মরূপং ৷ 

সমস্ততেজোময়দিব্যরূপং পুনাতু মাং তৎসবিতূর্বরেণ্যম্ ) ৬ 

যন্মগুলং গৃঢ়মতি প্রবোধং ধর্মন্ত বৃদ্ধিং কুরুতে জনানাং। 
ধৎ সর্বপাপক্ষয়কারণং চ পুনাতু মাং তৎসবিতুবরেণ্যম্ ॥ ৭ 

যন্মগুলং ব্যাধিবিনাশহুঃখং যদৃগ্যজুঃ সামস্ুু সংপ্রগীতং | 

প্রকাশিতং যেন চ ভূভূবিঃ স্ব: পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ॥ ৮ 
ষল্মগুলং বেদবিদে বদস্তি গায্স্তি ষচ্চারণসিদ্ধসংঘাঃ। 

যদেযাগিনো যোগজুষাং চ সংঘাঃ পুমাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ॥ ৯ 

যন্মগুলং সর্বজনেষু পৃজিতং জ্যোতিশ্চ কুর্য্যাদিহমর্ত্যলোকে | 

ষৎ কাঁলকালাদিমনাদিরূপং পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ॥ ১০ 

যন্মগুলং বিষুণচতুমুথাখ্যং যদক্ষরং পাপহরং জনানাং। 
যতকালকল্পক্ষয়কারণং চ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্॥ ১১ 

যন্মমগ্ডলং বিশ্বজাং প্রসিদ্ধং উৎপত্তিরক্ষা প্রলয় প্রগল্ভং । 

যশ্মিন জগৎ সংহরতেহখিলং চ পুনাতু মাং ততৎসবিতুর্বরেপ্যম্ ॥ ১২ 

যন্মগুলং সর্বগতস্ত বিষ্ঠোরাত্মা! পরং ধাম বিশুদ্ধতত্বং। 

সুঙ্্াস্তরৈর্যোগপথান্থগমাং পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণাম্ ॥ ১৩ 

ন্মগুলং ব্রহ্মবিদে। বদস্তি গায়স্তি যচ্চারণ সিদ্ধসংঘাঃ। 
যম্মগুলং বেদবিদঃ শ্মরস্তি পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ॥ ১৪ 
যম্মগুলং বেদবিদোপগীতং যৎ যোগিনাং যোগপথানুগম্যং | 

তৎ সর্ববেদং প্রণমামি হুর্য্যং পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ॥ ১৫ 

মগ্ডলাষ্টমিদং পুণ্যং বঃ পঠেৎ সততং নরঃ | 

সর্বপাঁপবিশুদ্ধাত্মা! হৃর্ধযলোকে বহীয়তে ॥ 
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৮ 

অর্ধ্য প্রণাম ও প্রার্থনা । 

নর্মে৷ বিবন্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ুঠতেজসে 

জগতসবিত্রে শুচয়ে সবিবে করম্মদাক্লিনে 

ইদমর্্যং শ্রীস্ধ্যায় নমঃ স্বাহা ॥ 

নমোহস্ত কূর্য্যায় সহজ্ভানবে নমোহস্ত বৈশ্বানর জাতবেদসে। 

ত্বমেব চার্ধ্যং প্রতিগৃহু দেব দেবাধিদেবায় নমো নমন্তে ॥ 

নমো৷ ভগবতে তুভ্যং নমস্তে জাতবেদসে। 

দত্তমর্থ্যং ময় ভানো ত্বং গৃহাণ নমোহস্ততে ॥ 

এহি হুর্য্য সহম্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। 

অন্ুকম্পয় মাং দেব গৃহাণার্ধ্যং নমোহস্ততে ॥ 

নমো ভগবতে তুভ্যং নমন্তে জাতবেদসে । 

মমেদমর্ঘযং গৃহ ত্বং দেবদেব নমোহস্ততে ॥ 

সর্ব দেবাধিদেবার আধিব্যাধিবিনাশিনে। 

ইদং গৃহাণ মে দেব সর্বব্যাধিবিনগ্ত তু ॥ 
নমঃ ুর্য্যায় শাস্তার় সর্বরোগবিনাশিনে । 

মমেগ্সিতং ফলং দত্বা প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ 

নমোনমন্তেহস্ত সদ! বিভাবসো সর্বাঝ্মনে সগুহয়ায় ভানবে। 

অনস্তশক্তিম্মণিভৃষণেন দদন্ব ভূক্তিং মম মুক্তিমব্যয়ম্॥ 

, জ্রীহুর্য্যনারায়ণার্পণমন্ত | 



৯৪৬? আরা এ উদ জিও জট জান আক ও তরী 

বিচার-চন্দ্রোদয়। ৩৯১ 
শীত ওত পলি ৯ পিট সিটি ও লাল পি উপরি ₹ লা পরখ লো গজ পাত 

৪ 

আর্দত্য ছদয় শেষাংশ। 

একচক্রো৷ রথে যস্ত দিব্যঃ কনকভৃষিতঃ। 

স মে ভবতু স্প্রীতঃ পদ্মহস্তো৷ দিবাকরঃ ॥ 

আদিত্যঃ প্রথমং নাম দ্বিতীয়ন্ত দিবাকরঃ। 

তৃতীয়ং ভাস্করঃ প্রাক্তং চতুর্থন্ত প্রভাকরঃ ॥ 
পঞ্চমন্ত সহআ্াংগুঃ যষ্টঞচেব ভ্রিলোচনঃ। 

সগুমং হরিদশ্বশ্চ অষ্টমং তু বিভাবন্ুঃ ॥ 

নবমং দিনরুৎ প্রোক্তং দশমং ছ্বাদশাত্মকঃ। 
একাদশং অযীমৃত্তি দ্বাদশ হুধ্্য. এব চ॥ 

ঘাদশাদিত্যনামানি প্রাতঃকালে পঠেন্নরঃ। 

ছুঃম্বপ্রনাশনঞব সর্ব হঃথঞ্চ নস্ঠাতি ॥ 

দক্রু কুষ্টহরঞেব দারিদ্র্যং হরতে গ্রবং | 

সর্বতীর্ঘগ্রদঞ্চের সর্বকা মপ্রবর্ধনম্ ॥ 

যঃ পঠেৎ গ্রাতরুখায় ভক্ত্যা নিত্যমিদং নরঃ | 

সৌখ্যমায়ুস্তথাহরোগ্যং লভতে মোক্ষমেব চ॥ 
অগ্রিমীড়ে নমস্তভ্যমিযেত্বোর্জে শ্বরূপিণে। 
অগ্ন আয়াহি বীতত্বং নমস্তে জ্যোতিষাংপতে ॥ 

শন দেবি নমস্তভ্যং জগচ্চক্ষুর্নমোহস্ততে । 

পঞ্চমায়োপবেদায় নমস্তভ্যং নমে৷ নমঃ ॥ 

পল্মাসনঃ পদ্মকরঃ পন্মগর্ভনমহ্যতিঃ। 

সপ্তাস্বরথসংযুক্তো! দ্বিভুজঃস্তাৎ সদা! রৰিঃ ॥ 



৩৭২ বিচার-চন্দ্বোদয় | 
শনি পাজি * সিকি পিসি সি স্লিপ ই ও” ৯ পা তা, পপি পাস সি ৭৯ পপি পাটি লেস তি শি সি লট পি পি শি শখ লা সি শসার পিট ও পপ সি পাস্পি প্র সত চলা 

আদিত্যন্ত নমস্কারং যে কুর্বস্তি দিনে দিনে । 

জন্মাস্তরসহজেযু দারিদ্রাং নোপজায়তে ॥ 
. উদয়গিরিমুপেতং ভাস্করং পদ্মহস্তং 

নিখিল ভূবন নেত্রং রত্বরত্বোপমেয়ম্। 
তিমিরকরিমুগেন্্ং বোঁধকং পদ্মিনীনাং 

স্থরবরমভিবন্দে স্থন্দরং বিশ্ববন্ধ্যম্ ॥ 

ইতি শ্রীতবিষ্যোত্তর পুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে আদিত্য-হদয়-শেষ 
স্তোত্রং সম্পূর্ণম্। 

৮৭ 
গা 9 

অগ্নিধ্যান__প্রণাম--আত্মাগিহোত্র। 

হ্যা পিঙ্গভ্র-শ্মক্রকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোরুণঃ। 

ছাগস্থঃ সাক্ষহুত্রোহগ্রিঃ সপ্তাচ্চিঃ শক্তিধারকঃ ॥ 
প্রপান্ম নমো নমন্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে মখেশ্বরাণান্মুখতামুপেষুষে। 

চরাচরণাং জঠরেষু সংস্থিতে ত্রিধাবিভক্তেন্ত নমোহস্তবহয়ে। 

অপ্রিহোত্র আত্মাগ্নিহোত্রবহৌ তু প্রাণায়াম বিবর্ধিতে। 

বিশ্তদ্ধচিত্বহবিষ! বিধৃক্তং কর্ম জুহ্বতঃ ॥ 
নিষ্কৃতিত্তস্ত কা লোকে কৃতকৃত্যন্তদা খলু। 
প্রয়োগকালে সম্প্রাপ্তে জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ ॥ 

যাজবন্ধাঃ। 



দ্বিতীয় স্তবক। 
জব্লাপদুল্ধাল্র ভ্ভোজ্রাণি। 

3 

প্ীসূর্যস্তবরাজঃ । 

্ীনূর্য্যায় নমঃ ॥ বশিষ্ঠ উবাচ। 

স্তবং স্তত্র তত শান্বঃ কশো-ধমনি সম্ভতঃ। 

রাজন্ নাম সহজ্রেণ সহম্রাংগুং দিবাকরং ॥ ১ 

থিদ্তমানন্ত তং দৃষট। সুর্ধ্যঃ কষ্ণাত্মজং তদা। 
স্বপ্রে তু দর্শনং দত্বা! পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥ ২ 

্রীহয্য উবাচ। 

শান্ব শান্ব মহাবাহো শৃণু জান্ববতী-ন্ৃত। 
অলং নামসহস্রেণ পঠন্মেমং স্তবং শুভম্ ॥ ৩ 

বশিষ্ঠ মুনি বলিতে লাগিলেন, হে মহারাজ দিলীপ! | শান্ব এত কশ যে 

ঠাহার সেই দেহ শিরাপরিব্যাপ্ত। শান্ব তখন সহ নাম উচ্চারণ পূর্বক 
সহআংগ দিবাকরের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১ 

হ্ধ্যদেব ক্ৃষ্থাত্বুজ শান্বকে অতিশয় ক্ষীণ দেহ দেখিয়া শ্বপ্রে দর্শন দান 

রঃ পুনরপি বলিতে লাগিলেন ॥ ২ 

ন্ধ্যদেব বলিলেন, হে জান্ববতী-তনয় মহাবাহো শ্রান্থ! তোমার 
হন নাম পাঠের প্রয়োজন নাই, রা বঙ্ষ্যমান মঙ্গলগ্রদ গা স্তব 
[ঃ কর॥ ৩ 



৩৪৪ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
সিসি স্পিড করব 

যানি নামানি গুহানি পবিভ্রাণি গুভানি চ। 
তা'ন তে কীর্ভয়িস্যানি শ্রত্বাবৎসাহবধারয় ॥ ৪ 

ও অন্ত শ্রীসুরধ্যস্তবরাজস্তোত্রস্ত বশিষ্ঠ খষিরন্ষ্ট প্ছন্দঃ শ্রীহূ্য্যোদেবত 
সর্ধপাপক্ষয়পূর্ববক মর্বরোগোপশমনার্থে বিনিয়োগঃ। 

ও রথস্থং চিন্তয়েৎ ভাম্গুং দ্বিভূজং রক্তবাসসং। 

দাড়িস্বীপুষ্পসঙ্কাশং পল্মাদিভিরলঙ্কৃতম্ ॥ রী 
গু বিকর্তনে৷ বিবস্বাংশ্চ মার্ডণ্ডে ভাস্করো রবিঃ। 
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষগ্রহেশ্বরঃ ॥ ৫ 
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্তা হর্তা তমিম্রহা। 
তপনস্তাপনশ্চৈৰ শুচিঃ সপ্তীশ্ববাহনঃ ॥ ৬ 

গভন্তিহস্তো ব্রন্ধা চ সর্বদেব-নমস্কৃতঃ। 

একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইঞ্টঃ সদা মম ॥ ৭ 

শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈব ধনবৃদ্িশঙ্করঃ | 
স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্িযু লোকেধু বিশ্রুতঃ ॥ ৮ 

কী 

পপ সাপ এ+ পা পর ০০ ঠ 

হে বম! আমার যে নাম সমূহ গোপনীয় পবিত্র ও শুভফলগ্রা 
তাহাই তোমার নিকট কীর্তন করিব! তুমি ত্ববধানপূর্বরক শ্রবণ কর।॥ 

রধ্যদেবকে রথারঢ চিত্ত! করিবে। তিনি দ্িতৃজ, তাহার পরিধানে 
রক্তবন্ত্, তিনি দাঁড়িম্বপুণ্পের স্তায় রক্তবর্ত, এবং পক্মাদ দ্বারা অলন্কৃত। £ 

বিকর্তন, বিবস্বান, মার্তও, ভাস্কর, রবি, লোকগ্রকাশক, প্রমান 
লোক্চস্ষু, গ্রহেশ্বর, লোকসাক্ষীয ত্রিলোকেশ, কর্তা, হর্ভা, তমিতরহা 
তপন, তাপন, গুচি, সপ্তাশ্ববাহন, গভন্তিহত্ত, বরহ্ধা, সর্বদেব-নমন্ত 

এই একবিংশতি নাম সম্বলিত স্তব আমার অভীষ বন্ত॥ ৬-৭ 



বিচার-চন্দ্োদয়। ৯৫ 
৫ উত্স এসএসসি 

য এতেন মহাবাহে। ছে সন্ধ্যহস্তমনোদয়ে | 

স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্ব! সর্বপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯ 

কাগ্নিকং বাচিকঞ্চেব মাঁনসঞ্চেব দুষ্কৃতং | 

একজপ্যেন তৎ সর্বং প্রণশ্তরতি মমাগ্রতঃ ॥ ১০ 

এষঃ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ। 

*. বলিমন্ত্রোহ্ঘ্য মন্ত্র ধৃপমস্ততৈব চ ॥ ১১ 
অন্রপ্রদানে স্নানে চ প্রণিগাতে প্রদক্ষিণে। 

পুজিতোহয়ং মহামন্ত্ঃ সর্বব্যাধিহরঃ শুভঃ ॥ ১২ 
এবমুক্ত। তু ভগবান্ ভাঙ্করো জগদীশ্বরঃ। 
আমন্ত্্য কষ্ণতনন়ং তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ১৩ 

__ ইহা লোকত্রযে স্তবরাজ্ম বলিয়! বিখ্যাত, ইহ! সৌন্দধ্যগ্রদ, আরোগ্য- 
নক, ধন বর্ধক ও কীর্তকর। ৮ 

হে মহাবাহো! যে ব্যক্তি এই স্তব দ্বারা উদয় ও অস্ত সময়ে প্রণত 

হইয়া আমার স্তব করে, সেই মানব সমস্ত পাপ হইতে বিমুস্ত হয়। ৯ 

যে আমার নিকট একবার মাত্র এই স্ভন্ব পান পুন্্বক্চ 
মদীস্ সন্ভ্র জপ করে, তাহার কারিক, বাচনিক ও মানসিক 
গাঁপ বিনষ্ট হয় । ১৭ 

এই স্তব জপনীয়, ইহা স্বয়ং হোমস্বরূপ এবং সন্ধ্যোপাসন! স্বরূপ, 

অর্থাৎ এই স্তব পাঠ দ্বার! সন্ধ্যোপাসনার ফললাভ হয় । এই স্তব বলি- 

প্রদান মন্ত্র, অর্ধ্যদান মন্ত্র, ও ধৃপপ্রদান মন্ত্র স্বরূপ । ১১ 

অন্নদান, স্নান, প্রণিপাত, প্রদক্ষিণ ইত্যাদিতে এই মহামন্ত্র পৃঁজিত 

ইইলে ইহা সর্ববব্যাধি হরণ করে এবং গুভ প্রদান করে। ১২ 
ভগবান্ জগদীশ্বর হুর্যদেব, কৃষ্ণতনয়কে আহ্বানপূর্বক এই প্রকার 

বণিয়া সেই স্থানেই অস্তহিত হইলেন। ১৩ 

তল এ সই স্টিল ভিত সলাম্পির দাস লা আমি উল জাত সিরা উপ ২ দল উনি এ ক. ভি 



৩৯৬ এটা চিনা | 
সফি 

৮৮০০ তি রি রদ তি ৯ম লা 5 ৬ % ৯১১৭৮ পি িিস্সিশ্চিতী ৬৪ লতি সিনা পি বছিছি ত স্ি চি তরী তাস তত 

শান্বোপি ্তবরাজেন তা সপ্তাশববাহনং। 

 প্ুৃতাত্বা নীরজঃ শ্রীমান্ তন্মাপ্রোগাঘিমুক্তবান্ ॥ ১৪ 
৮ 

সূর্ধ্যাউক-স্তোত্রমূ । 
উ্রন্য্যায় নমঃ | শান্ধ উবাচ। 

আদিদেব নমস্তভ্য- প্রসীদ মম ভাস্কর | 

* দিবাকর নমস্তভ্যং প্রভাকর নমোঁহস্ততে ॥ ১ 

সপ্তাখবরথমারূঢং গ্রচওং কশ্তপাত্মজং | 

শ্বেতপদ্মধরং দেবং তং কৃর্ধাং প্রণমাম্যহুম্। ২ 

লোহিতং রথমারঢ়ং সর্ধলোক পিতামহং । 

মহাপাপহরং দেবং তং কুর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩ 

তখন শান্বও এই ব্তবরাজ পাঠপূর্বক সপ্তাশ্ববাহন ্াদেবকে সত তব: 

করতঃ পূর্বোৎপন্ন রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়! পৃতাত্মা, নীরোগ 'ও শ্রীসম্পন় 

হইলেন । ১৪ 

শান্ব বলিতে লাগিলেন; হে আদিদেব! তোমাকে প্রণাম-তুদি 

আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে দিবাকর! তোমাকে নমস্কার। হে 

প্রভাকর ! তোমাকে নমস্কার । ১ ৃ 

হে হুর্্যদেব ! তুমি সপ্তাশ্বযুক্ত রথে-আরোহণ করিয়া থাক, তুম 
কশ্তপতনয় ও প্রচ্ডমুণ্তি, তুমি শ্বেতপন্মধারীদেব, তোমাকে আমি নমর? 

করি। ২ . 

তুমি রক্তবর্ণ এবং রখারোহী, তুমি সমস্ত লোকের পিতামহ-বরূগ 

তুমি মানবগণের মহাপাপরাশি হরণ করিয়া থাক, তুমি সর্বদা ডো? 

স্বভাব, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৩ 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৩৯৭ 
৭ জা ক তে সমল সিল রা স্সিল সিলসিলা সিস্চিলসিও পলাশী সপ সিসি পাস অপািপাস্টিনা ৬ ল ৯ লা সিসি পা সি সিলাজ পা সস সিসমিওসসি পাতিল সিসি পা শস্মি শপ সর সি পি 

ত্রৈগুণ্যঞ্চ মহাশূরং বরহ্ব-বিষু-মহেশ্বরং | 
মহাপাপহরং দেবং তং সুর্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৪ 

বুংহিতং তেজঃ পু্ঞ্থ বাযুরাকাশমেবচ । 

প্রভুঞ্চ সর্ধলোকানাং তং সুর্ধ্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ , 

বন্ধংকপুম্পসঙ্কাশং হার-কুগুল-ভীষিতং | 

একচক্রধরং দেবং ত্বং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৬ 

তং স্থ্ধ্যং জগৎকর্তারং মহাতেজঃ প্রদীপনং | 

মহাপাপহরং দেবং তং হুধ্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৭ 

তং স্ুর্ধ্যং জগতাং নাথং জ্ঞান-বিজ্ঞান-মোক্ষদং । 

মহাপাপহরং দেবং তং কুর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৮ 

ু্ধ্যাষ্টকং পঠেন্লিত্যং গ্রহপীড়া-প্রণীশনং | 
অপুত্ো! লভতে পুত্রং দরিদ্রো ধনবান্ ভবে ॥ ৯ 

পিসীর 

তুমি ত্রিগুণমুণ্তি স্থতরাং ব্রহ্ধা, বিষুণ ও মহেশ্বররূপে বিরাজ করিতেছ, 
তুমি মহাশক্তিসম্পন্ন সর্ধপাপহারী দেব, তোমাকে আমি প্রণাম করি। ৪ 

তুমি তেজো ময় বস্ত, স্থুতরাং তোমার তেজঃপুঞ্জে বায়ু ও আকাশমগ্ডল 

পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তুমি সমস্ত লোকের প্রভু, তোমাকে নমস্কার । ৫ 

তুমি বন্ধকপুণ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং হার ও কুগুলে ভূষিত, তুমি 
 একচক্রধারী দেব, তোমাকে প্রণাম করি । ৬ 

তুমি জগৎকর্তী, মহাতেজঃগ্রভায় প্রদীপ্ত ও মহাপাপহর দেব, 
তোমাকে প্রণাম করি। ৭ 

যিনি জগতের অধীশ্বর, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও মোক্ষপ্রন্নাতা, সেই 

ধহাপাগহারী হুর্যযদেবকে প্রণাম করি। ৮ 
যে ব্ক্তি এই ৃর্যযাষ্টক স্ব নিত্য পাঠ করে, তাহার গ্রহপীড়। 



৩৯৮ : বিচার-চন্দ্োদয়। 
কালি বিসিসি রন এ শি লা পিসি পিল তি রি তা সি রি পাঠ ৯৩ সিপ্রসিপরি ভরি তত লন জীবানু আত লি প্রস্থ লীষ্টিলিক লী জীব লও) 

আমিষাং মধুপানঞ্চ ষঃ করোতি রবের্দিনে। 
সপ্তজন্ম ভবেড্রোগী জন্ম জন্ম দবিদ্রত। ॥ ১ 
সত্রী-তৈল-মধু-মাংসানি যস্তাজেত্ত রবেদদিনে | 
ন ব্যাধিঃ শোক-দারিত্ৰযং সুর্ধ্যলোকং স গচ্ছতি ॥ ১১ 

শিাসটি পাসকরীসচিলাসি লিপি 

৩ 

জয়ছুর্গার ধ্যান। 

কালান্রাভাং কটাক্ষে-রবিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেনদরেখাং 
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশ্রিখমপি করৈরুত্বহস্তীং ত্রিনেত্রাম্। 
সিংহস্বদ্ধাধিরঢ়াং ত্রিভূবনমখিলং তেজসা পুরয়স্তীং 
্যায়েদ,গাং জয়াখ্যাং ভ্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈ:॥ 

মারা, 4০/-৮০০্পপর 
আরমান পপ 

অস্তহিত হয়, আর অপুত্র বাক্ধি স্তৰ পাঠ করিলে পুত্র এবং নির্ধন বি 
ধনলাভ করিয়! থাকে | ৯ 

যে ব্যক্তি রবিবারে মত্স্ত, মাংস ও মদ্ধ পান করে সেই মানব সপ্ন 
পর্যস্ত রোগী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং তৎপরও প্রতি জন্মে দরিমূ্ত 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । ১৯ 

যে ব্যক্তি রবিবারে স্ত্রী, তৈল, মন্ত পর করে, তাহার 
ব্যাধি, শোক ও দরিদ্রতা হয় না এবং মৃত্যুর পর সেই ব্যাক্তি হূরধ্যলোকে 
গমন করে। ১১ 

তোমার বর্ণ নিবিড় মেঘের মত, তুমি কটাক্ষ করিবে দৈত্যকুল 
অভিভূত হয়, তুমি মুকুটে চন্তরলেখা নিবন্ধ রাখিয়াছ, তুমি চারি হস্ত পথ 
চক্র ধড়গা ও চির করিয়াছ। বির তুমি মিঃ ্ 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৩৯৯ 
জি এসিসিএ 5 এ চির সিট সনি রস প্রিলি সিরিজ ওটা তানি চা 

পাপন টি 

৪ 

শ্রীহুর্গাউকম্। 

নমস্তে শরণ্যে শিবে সান্ছুকম্পে নমন্তে জগঘ্যাপিকে বিশ্বর্ূপে। 

নমন্তে জগদ্ধন্ধ্য-পাদারবিন্দে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥.১ 

নমন্তে জগচ্চিন্তযমানন্বরূপে নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে। 

নমন্তে সদানন্দনন্দস্বরূপে নমন্তে জগতারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ ২ 

অনাথন্ত দীনস্ত তৃষ্ণাতুরস্ত ভয়ার্তন্ত তীতন্ত বন্ধন্ত জন্তোঃ । 
ত্বমেকো৷ গতির্দেবি নিস্তারদাত্রি নমস্তে জগতারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৩ 

আরোহণ করিয়া আছ। তুমি আপন তেজে নিখিল ত্রিভৃবন পূর্ণ 

করিয়াছ। দেবগণ পরিবেষ্টিত, সিদ্ধিকামী জনগণ সেবিত জয়হুর্গীকে 

পূর্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করিবে। 
১। মা শরণাগতবৎসলে ! শিবে ! দয়াবতি ! তোমাকে প্রণাম করি। 

মা!তুমি জগৎব্যাপিনী, তুমিই বিশ্বর্ূপ ধরিয়া দীড়াইয়া আছ। মা 

তোমাকে প্রণাম করি। মা! তোমার পাদপন্ম জগতে বনদন। করে 

তোমাকে প্রণাম। হে জগত্ারিণি! আমি প্রণাম করিতেছি। হর্গে! 

আমাকে পরিত্রাণ কর । | 
২। মা! নিখিল জগৎ তোমার স্বরূপ চিন্তা করে তোমাকে প্রণাম । 

মা! মহাযোগিনি ! মা! জ্ঞানরূপিণি তোমাকে প্রণাম। হে সদানন্দ 

স্বরূপিণি! হে জগত্তারিণি ! তোমাকে প্রণাম করিতেছি । দুর্গে! আমাকে 
ত্রাণ কর। 

৩। অনাথ, দীন, তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত, ভীত, বদ্ধজীবের হে দেবি! 
ধর্মই একমাত্র গতি, তুমিই তাহাদের নিস্তারকন্ত্রী। ম| জগতারিপি! 
তোমাকে আমি প্রপাম করিতেছি । হুর্গে! আমার ত্রাণ কর। 

হটও 



৪৬০ বিচার-চজ্ঞোদয় । 
৩১৩০ 

অরণ্যে রণে দারুণে শক্রমধ্যেহনলে সাগরে ্রাস্তরে রাজগেহে। | 

ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতুর্নমন্তে জগতবারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ ৪ 

অপারে মহাছুস্তরেহত্যন্তঘোরে বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্। 
ত্বমেক গতির্দোবি নিস্তারনৌকা নমন্তে জগতারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ ৫ 
নমশ্চণ্ডিকে চঙ্দোর্দিগুলীলালসতথগ্ডিতাথগুলাঁশেষভীতে। 

ত্বমেকা গতিবিদ্বসন্দোহহত্ত্রী নমন্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ ৬ 

ত্বমেকাজিতা রাধিতা সত্যবাদিন্যমেয়াজিতা ক্রোধন! ক্রোধনিষ্ঠা। 
ইড়া! পিঙ্গলা ত্বং সুযুয্! চ নাড়ী নমন্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ ৭ 

৪। ঘোর অরণো, দারুণ যুদ্ধে, শত্রর মধ্যে, অনলে, সাগরে, প্রান্তরে 

রজিতবারে হে দেবি! তুমিই একমাত্র গতি এবং নিস্তারের কারণ। হে 
জগতারিণি ! আমি প্রণাম করিতেছি । হছুর্গে! আমায় ত্রাণ কর। 

৫। পারাপার শৃন্ত, অতি ছুস্তর, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিপদসাগরে যাছার৷ 

মগ্ন ছে দেবি! তুমিই একমাত্র তাহাদের গতি, তুমিই তাহাদের পার 
করিবার নৌকা । হে জগত্তারিণি! আমি প্রণাম করিতেছি। ছূর্নে! 

আমার ত্রাগ কর। 

৬। মা! চণ্ডিকে! তোমাকে প্রণাম করি। তুমি চ্ডান্থরের 
দোর্দগুলীলা অবলীলাক্রমে থণ্ডন করিয়া ইন্দের অশেষ ভয় বিনাশ 

করিয়াছ। মা! তুমিই গতি। তৃমিই বিস্বরাশি বিনাশকারিণী। মা 

জগভারিণি! আমি প্রণাম করিতেছি । . ছুর্গে ! আমায় ভ্রাণ কর। 

:.. ৭1 মা!তৃমি অদ্ধিতীয়া, বির আরাধিতা, সত্যবাদিনী। অপরি- 
চিনা, অপরাজিতা, ছষ্টজনের প্রতি রুষ্টা, শিউজনের প্রতি তুষ্ট, তুমিই 
ইড়া পিঙ্গল! ও সুযুয় নাড়ী। মা! জগত্তারিণি ! তোমাকে প্রণাম কি 

_.তেছি। র্গে! ভূমি আমাকে ত্রাণ কর॥ 



বিচার-চন্ছ্রোদয়। ৪১ 
সলিল তত জানান হাটা উট জি টকিকাকিফিকিককিরকককককিককিনা ক ক ক ক ৯০০০০৬০২০- 

নমে দেবি ছুর্গে শিবে ভীমনাদে সরম্বত্যরুত্ধত্যমোঘম্বরূপে | 

বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং নমস্তে জগতারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ ৮ 
শরণমপি স্থুরাঁণাং সিদ্ধবিদ্তাধরাণাং 

মুনিদন্থজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং। 

নৃপতিগৃহগতানাং দস্থ্যুভিন্ত্রাসিতানাং 

ত্বমসি শরণমেক দেবি হুর্গে প্রসীদ ॥ ৯ 

ইদং স্তোত্রং ময় প্রোক্তমাপছুদ্ধারহেতুকং | 

ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সন্কটাৎ। 

মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভূৰি ন্বর্গে রসাতলে ॥ ১০ 
সমস্ত-ল্লোকমেকং বা ষঃ পঠেৎ ভক্তিতঃ সদ। ৷ 

স সর্বছুস্কতিং তীর্ত গ্রাপ্পোতি পরমাং গতিম্ ॥১১ 

৯ এ ৭৭০০ পপ 

৮। মা! যঙ্গলময়ি! ভীমনাদিনি! হে সরম্বতি ! হে অকুদ্ধতি! 

হে সতাম্বরূপে ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। তুমি অণিমাদি 

ধ্র্যাশালিনী ! তুমি শচী! তুমি কালরাত্রি ! তৃমি সতী! ম! ! জগন্তারিণি ! 
মামি প্রণাম করিতেছি ! দুর্গে ! আমাকে রক্ষা কর। 

৯। মা তুমি দেবগণের, সিষ্ধগণের, বিভ্ভাধরগণের, মুণিগণেব, 
দৈতাগণের, মনুষ্যগণের এবং ব্যাধিপীড়িত জনগণের রক্ষাকর্ত্রী। যাহারা 
বিচারার্থ রাজদ্বারে নীত, যাহারা দস্থ্য কর্তৃক ত্রাসপ্রাপ্ড তাহাদেরও তৃমি 
একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী। হে দেবি! হেছর্গে! মা! গ্রসন্না হও । 

১*। আপছুদ্বারের জন্ত আমি এই ভ্ভব বলিলাম । ইহা ত্রিসন্ধ্যা 
| একসন্ধ্য| পাঠ করিলেই স্বর্গ মর্ত পাতালে যে কোন সঙ্কট হইতে মুক্ত 
হওয়! যাপন এ মি সন্দেহ নাই। 



৪৩২ বিচার-চন্দ্রোদয়। 

পঠনাদস্ত দেবেশি কিন্ন সিধ্যতি তৃতলে। 
স্তবরাজমিদং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ত্বয়ি ॥ ১২ 

ইতি শ্রীবিশ্বসারে আপছুদ্বারকল্নে শ্রীহুর্গীস্তবরাজঃ | 

৫ 

তারিণী স্তবঃ। 

মহাদেব উবাঁচ। 

ঘোররূপে মহারাবে সর্বশক্রবশঙ্করি | 

ভক্তেভ্য। বরদে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ১ 

সুরান্থুরাচ্চিতে দেবি সিদ্ধগন্ধরর্বসেবিতে। 
জাড্যপাপহরে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ২ 

জটাজুটসমাযুক্তে লোলজিহ্বান্ুকারিণি। 

দ্রুতবুদ্ধিকরে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৩ 

সৌমারেপে ঘোররূপে চণ্ডরূপে নমোইস্ত তে। 

স্থষ্টিরূপে নমস্তভ্যং ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৪ 

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্তাং নবম্যাং পাঠমাত্রতঃ। 
ষণ্মাসৈঃ সিদ্ধিমাপ্রোতি নাব্র কার্য! বিচা'রণ! ॥ ৫ 
ুদ্ধিং দেহি শো! দেহি কবিত্বং দেহি দেহি মে। 

কুবুদ্ধিং হর মে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্॥ ৬ 

ইন্জরাদি-দিবিষ্ন্দবন্দিতে করুণাময়ি। 
তারাধিনাথনাথাখ্যে ত্রাহি মাং শরণাগতম্॥ ৮ 

্ ১১। হেদেবি! আমি সংক্ষেপে এই যে স্তবরাজ বলিলাম, ইহা 

সমস্ত অথবা! ইহার একটিমাত্র শ্লৌক যেব্যক্তি পাঠ করিবে সে সক 

প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হই পরম গতি প্রাপ্ত হইবে। 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ূ ৪০৩ 

মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ধনার্থী ধনমাপু যাৎ। 

বিদ্কার্থ লভতে বিস্তাং তর্কব্যাকরণাদিকাম্ ॥ ৮ 

ইদং স্তোত্রং পঠেদ্যস্ত সততং ভক্তিমান্ নরঃ। 
তন্ত শক্রঃ ক্ষয়ং যাতি মহাপ্রজ্ঞ। চ জায়তে ॥ ৯ 

গীড়ায়াং বাপি সংগ্রামে জপ্যে দানে তথা ভয়ে । 
য ইদং পঠতি স্তোত্রং শুভং তন ন সংশয়ঃ ॥ ১০ 

স্তোত্রণানেন দেবেশি স্ততব! দেবীং সুরেশ্বরীং । 

সর্বান্ কামানবাপ্পোতি সর্ববিদ্ভানিধির্ভবেৎ ॥ ১১ 

ইতি তে কথিতং দিব্যং স্তোত্রং সারম্বত প্রদম্ । 
অন্মাৎ পরতরং নাস্তি স্তোত্রং তন্ত্রে মহেশ্বরি ॥ ১২ 

ইতি গ্রীুহন্ীলত্ত্ে গ্রীতারিপীস্তোত্রং সমাপ্তম্। 



তৃতীয় স্তবক। 

সঙ্কটা-ন্তোত্রেম্। 

নারদ উবাচ । 

জৈগীষব্য মুনিশ্রেষ্ট সর্বজ্ঞ সুখদায়ক। 

আখ্যানানি স্থুপুণ্যানি শ্রতানি ত্বতপ্রসাদতঃ ॥.১ 

ন তৃপ্তিমধিগচ্ছাঁমি তব বাগমূতেন চ। 
বশ্বৈকং মহাপ্রাজ্ঞ সন্কটাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ২ 

ইতি তন্ত বচঃ শ্রত্বা জৈগীষব্যোহববীতচঃ। 

সম্বটনাশিনং স্তোত্রং শৃণু দেবধিসত্বম ॥ ৩ 

স্বাপরে তু পুরা বৃত্তে রষ্টরাজ্যো! যুধিষ্টিরঃ | 

ত্রাতৃভিঃ সহিতোহ্রণ্যে নির্ষেদং পরমং গতঃ ॥ ৪ 

তদানীস্ত ততঃ কাশীং পুরীং যাতো মহামুনিঃ | 
মার্কতডেয় ইতি খ্যাতঃ সহশিষো অঁহাবশাঃ ॥ ৫ 

তং দৃষ্ট। স সমুখায় প্রণিপত্য স্থপুজিতঃ। 
কিমর্থং ম্লানবদনমেতৎ ত্বং মাং নিবেদর ॥ ৬ 

..- ুধিষ্টির উবাচ , 

সকষ্টং মে মহত গ্রাগুমেতাদৃগ, বদনং ততঃ। 
এতদ্লিবারগোপানং কিঞিৎ জহি মহাঁমতে ॥ ৭. 



বিচার-চন্ত্রোদয় । | ৪০৫ 

মার্কগেয় উবাচ। 
আনন্দকাননে দেবী সঙ্কট! নাম বিশ্রুতা৷ ৷ 

বীরেশ্বরোত্তরে ভাগে চন্দ্রেশন্ত চ পূর্ববতঃ। 
শৃরু নামাষ্টকং তন্তাঃ সর্ববসিদ্ধিকরং নৃণীম্ ॥ ৮ 
সঙ্কট প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা। 

তৃতীয়ং কামদ! প্রাক্তং চতুর্থং দুঃখহারিণী ॥ ৯ 
সর্ধাণী পঞ্চমং নাম যষ্টং কাত্যায়নী তথা। 
সপ্তমং ভীমবদনা সর্বরোগহরাষ্টমম্ | ৮* 

নামাষ্টকমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্য শ্রন্ধয়ান্থিতঃ। 
ষঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি নর মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥ ১১ 

ইত্যুক্ত। তু '্জশরেষ্ট: স্বয়ং বারাপসীং যযৌ ॥ ১২ 
ততঃ সংপুজ্য তাং দেবীং বিশ্বেশ্বরসমস্থিতাং। 

ভূজৈশ্চ দশভিযুক্তাং লোচনব্রয়ভূষিতাম্ ॥ ১৩ 
মালাকমগুলুপেতাং পদ্মশঙ্খগদ্াধুতাং। 
ত্রিশূল-চাপ-ডমরূ-থড়ী-চর্মবিভূষিতাম্ ॥ ১৪ 

বরদাভয়হস্তাং তাং প্রণম্য বিধিনন্ানঃ। 
বরন্রয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষুপুরং যয ॥ ১৫ 

 আতৎ স্তোত্রন্ত পঠনং পুত্রপৌত্রাদিবর্ধনং | 

সন্কটনাশনঞৈৈব ত্রিযু লোকেযু বিশ্রুতং । 

গোপনীয়ং প্রযস্েন মহাবহা প্রস্থতিকৎ ॥ 

'ছিম্নমস্তাধ্যানমূ। 
প্রত্যালীঢ়পদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্তৃকাং 

দিশবস্ত্াং স্বকবন্ধশোণিতনুধাধারাং পিবস্তীং মুদ্রা |. 



বিচার-চজ্দ্রোদয়। 

নাগাবন্ধশিরোমণিং ভ্রিনয়নাং হুহ্যৎপলালক্কতাং 

রত্যাসক্তমনোভবোপরি দৃঢ়াং ধ্যায়েজ্জবাসন্লিভাম্। ১ 

দক্ষে চাতিসিতা বিমুক্তচিকুরা কর্তৃকাং খপরঞ্চ 

হস্তাভ্যাং দধতী রজোগুণভবা নাম্নাপি সা বর্ণিনী । 

দেব্যাশ্ছিম্নকবন্ধতঃ পতদস্থগ্ধারাং পিবস্তী মুদা 

নাগাবন্ধশিরোমণির্শনুবিদা ধ্যেয়া সদ! সা স্ুরৈঃ ॥ ২ 
বামে কৃষ্ণতনুস্তঘৈব দধতী খড়াাং তথা খর্পরং 

প্রত্যালীঢ়পদা কবন্ধবিগলত্রক্তং পিবস্তী মুদা। 
সৈা যা! প্রলয়ে সমস্তভুবনং ভোক্তং ক্ষমা তামসী 
শক্তিঃ সাপি পরাপর! ভগবতী নায়া পর! ডাকিনী ॥ ৩ 

৩ 

প্রচণ্ডচগ্ডিক1-স্তোত্রম্ ৷ 

নাভৌ শুদ্ধসরোজবজ্জুবিলসদস্ধ,কপুষ্পারুণং 
ভাম্বদ্ভাগ্করমণ্ডলং তছদরে তদ্যোনিচক্রং মহৎ । 
তন্মধ্যে বিপরীতমৈথুনরত-প্রহায়-তৎকামিনী- 
পৃষ্ঠস্থাং তরুণার্ককোটিবিলসত্তেজংস্বরূপ্রাং শিবাম্ ॥ ১ 

বামে ছিন্শশিরোধরাং তদিতরে পণৌ মহাকর্তৃকাং 

প্রত্যালীচ়পদাং দিগন্তবসনামুন্ুক্তকেশত্রজাম্। 

ছিন্নাত্বীয় শিরঃসমুল্লসদস্থগ্ধারাং প্রিস্তীং পরাং 

বালাদিত্যসম-প্রকাশবিলসন্মেত্রত্রয়োদ্ভাষিণীম্ ॥ ২ 

বামাদস্তত্র নালং'বহু-বহুলগলদ্রক্তধারাভিরুচ্চৈঃ 

পায়স্তীমন্থিতৃযাং ফর-কমল-ললৎকর্তৃকাসুগ্ররণান্দ্। 
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রক্তামারক্তকে শীমপগতবসনাং বর্ণিনীমাত্মশক্কিং 

প্রত্যালীটোরুপাদামরুণিতনয়নাং যোগিনীং যোগনিত্রাম্॥ ৩ 
দিগ্স্ত্রাং মুক্তকেশীং প্রলয়-ঘন-ঘট। ঘোররপাং প্রচণ্ডাং 

দংগ্রীহ্প্রেক্ষাবকন্তেোদর-বিবরলসল্লোলজিহ্বাগ্রভাষাম্। 
বিদ্যুল্লোলাক্ষিযুগ্াং হৃদয়তটলসন্তোগিভীমাং ুমূর্তিং 

সগ্তশ্চিন্নাত্মকণ্ঠ প্রগলিত-রুধিরৈর্ভাকিনীং বর্দয্তীম্ ॥ ৪ 

বরন্ষেশানাচ্যুতাস্ঘৈর্দিবিসদনিকরৈরর্চিতাং ভক্কিপুন্পৈ- 
রাত্মজৈর্যোগিমুখ্যেঃ প্রতিদিনমনিশং চিস্তিতাং বিশ্বরূপাম্। 
ংসারে সারভূতাং ব্রিভূবন্জননীং ছিন্নমস্তাং প্রশস্তা- 

মিষ্টাং তামিষ্টদাত্রীং কলি-কলুষহরাং চেতস! চিন্তয়ামি ॥ ৫ 
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহতীর্ঘটিতুং ধন্তে ত্রিরূপাং তনু 

ব্রৈগুণ্যাজ্জগতো যদীয়বিকৃতি্রদ্ষাচ্যুতঃ শুলভূৎ। 
তামাগ্তাং প্রক্কৃতিং স্মরামি মনসা সর্বার্থ-সংসিদ্ধয়ে 

যন্তাঃ ম্মের-পদারবিন্দযুগলে লাভং ভজস্তেহমরাঃ ॥ ৬ 

অপি পিশিত-পরস্ত্রী-যোগ-পুঁজাপরোহহং 

বন্ুবিধজড়ভাবারস্ত-সম্ভীবিতোহ্হম্। 

পশুজন-বিরতোহহং ভৈরবীসংস্থিতোহ্হং 
গুরুচরণপরোহ্হং ভৈরবোহহং শিবোহ্হম্ ॥ ৭ 

ইদং স্তোত্রং মহাপুপ্যং রহ্ণ! ভাষিতং পুরা । 
সর্ধসিদ্ধিগ্রদং সাক্ষান্সহাপাতক নাশনম্ ॥ ৮ 

যঃ পঠেৎ প্রাতরুখার দেব্যাঃ সন্নিহিতোহপি বা) 

তন্য সিদ্ধির্ভবেদ্দেবি ! বাঞ্চিতার্থ-প্রদারিনী ॥ ৯ 

ধনং ধান্তং সুতং জার়াং হয়ং হস্তিনমেব চ। 

বনুদ্বরাং মহাবিভামন্টসিদ্ধি্ভবেদপ্বম্ ॥ ১৮ 



৪৬৮"  বিচার-চক্জ্রোদয়। 

বৈরাজ্জাজিনরঞ্জিত-স্বজঘনে রম্যে প্রলম্বোদরে 
খর্বেইনির্বচনীয়পর্বস্ভগে মুক্তাবলীমগ্ডিতে 

. কত্রীং কুন্দরুচিং বিচিত্ররচিতাং জ্ঞানং দধানে পরে 
মাতভক্তজনানু কম্পিত মহামায়েহস্ততৃভ্যঃ নমঃ ॥ ১১ 

৭ 

নবগ্রহস্তোত্রমূ। (ব্যাস 

জবাকুস্ুমসঙ্কাশং কাশ্থাপেয়ং মহাত্যুতিং | 

ধাস্তারিং সর্বপাপদ্বং প্রণতোহশ্মি দিবাকরম্ ॥ ১ ॥ 

দধিশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরার্ণবসমুস্তবং। 
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোমুকুটভূষণম্॥ ২॥ 
ধরণীগর্ভসম্ভৃতং বিদ্যুৎপুঞ্জসম প্রভং | 
কুমারং শক্তিহস্তঞ মঙ্গলং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩॥ 
প্রিরঙ্কুকলিকান্তামং বূপেণাপ্রতিমং বুধং। 

সৌম্যং সৌম্যগুপোপেতং তং বুধং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৪ ॥ 
দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসঙ্লিভং । 
বন্দ্যতৃতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্প্রতিম্ ॥ ৫ ॥ 

হিমকুন্বমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং । 
সর্ধশাস্তপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহুম্ ॥ ৬ ॥ 

. শীলাঞ্জনসমাতাসং রবিপুত্রং যমাগ্রজং ॥ , 
_ ছার়ায়াগর্ভসভভৃতং তংনমামি শনৈশ্চরম্ ॥ ৭ & 
 অর্ধকায়ং মহাধঘোরং চগ্্রার্দিত্যবিমর্দীকং | 

সিংহিকারাঃ সুতং রৌদ্রং তং রাছুং প্রণমামাহম্॥ ৮॥ 
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পলালধূমসন্কাশং তারাগ্রহবিমর্দকং | 
রৌন্্রং রৌদ্রাত্মকং ক্রুরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্॥ ৯। 
ইতি ব্যাসমুখোদ্গ্ীতং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ। 
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ বিদ্শীস্তিরবিষ্যতি ॥ ১০ ॥ 
নরনারীনৃপাগাঞ্চ ভবেদ্দ খপ্রণাশনং 
শ্বর্ধ্যমতুলং তেষামারোগ্যংঃপুষ্টিবর্ধনম্ 1 ১১ ॥ 
গ্রহনক্ষত্রজাঃ পীড়াস্তস্করা্রিসমুস্তবাঃ ৷ 

তাঃ সর্বাঃ প্রশমং যাস্তি ব্যাসে ব্ূুতে ন সংশয়ঃ ॥ ১২॥ 

৮ 

নবগ্রহপীড়াহরসস্তোত্রম্। 

গ্রহাণামাদিরাদিত্যো লোকরক্ষণকারকঃ। 
বিষমস্থানসম্ভৃতাং পীড়াং হুরতু মে রবিঃ ॥ ১ 

রোহিণীশঃ সুধামুণ্তিঃ স্থধাগাত্রঃ সুধাশনঃ। 

বিষমস্থানসম্ভৃতাং পীড়াং হরতু মে বিধুঃ ॥ ২ 
ভূমিপুত্রো মহাতেজ জগতাং ভয়রুৎ সদ! । 
বৃষ্টিকদৃবৃদ্তিহর্তী চ পীড়াং হরতু মে কুজঃ ॥ ৩ 
উৎপাতরূপো জগতাং চন্দ্রপুজে। মহাছ্যাতিঃ | 
কু্য্যপ্রিয়করো বিদ্বান্ পীড়াং হরতু মে বুধঃ ॥ ৪ 

দেবমন্ত্রী বিশালাক্ষঃ সদ। লোকহিতে রতঃ। 
অনেকশি্যুসম্পূর্ণঃ গীড়াং হরতূ মে গুরুঃ ॥ ৫ 

দৈতামন্ত্রী গুরুত্তেযাং প্রাগদশ্চ মহামতিঃ | 
্রভুস্তারাগ্রহাণাঞ্চ পীড়াং হরতু মে ভূণডঃ ॥ ৬ 



বচারস্চন্ধোদয় । 

হু্যযপুত্রো দীর্ঘদেহো। বিশালাক্ষঃ শিবপ্রিয়ঃ। 
দীর্ঘচারঃ প্রসন্নাত্মা পীড়াং হরতু মে শনিঃ ॥ ৭ 

মহাশিরা মহাবক্রে। দীর্ঘদংস্রো৷ মহাবলঃ। 

অতন্ুশ্চোর্ধাকেশশ্চ পীড়াং হরতু মে তমঃ ॥ ৮ 
অনেকরূপবণৈশ্চ শতশোহ্থ সহম্রশঃ | 
উৎপাতরূপো জগতাং পীড়াং হরতু মে শিখী ॥ ৯ 

€ 

শ্রীশীতলাষ্টকম্! ! ক্ষন্দপুরাণম্। ) 

শ্গণেশায় নমঃ | গু অন্ত শ্রীণীতলাস্তোত্রস্ত মহাদেব খাষিঃ | 
অনুষ্টপৃছন্দঃ। শ্রীশীতল! দেবতা । লক্ষমীর্বাজম্। 

ভবানী শক্তিঃ। সর্ববিস্ফোট কনিবৃত্তয়ে 

জপে বিনিয়োগঃ 

£ঈশ্বর উবাচ। 

বন্দেহহং শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগন্বরাং। 

মার্জনীক লসোপেতাং স্থর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্ ॥ ১ 

বন্দেংহং শীতলাং দেবীং সর্বরোগভয়াপহাং । 

যামাসাস্ত নিবর্তেত বিস্ফোট কতুয়ংমহৎ ॥ ২ 

শীতলে ! লীতলে ! চেতি যোব্রয়াদ্বাহপীড়িতঃ । 

বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষি প্রং তন্ত প্রণস্তুতি ॥ ৩ 

যস্বামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা পূজয়তে নরঃ | 

বিশ্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তশ্ত ন জায়তে ॥ ৪ 

গীতলে ! জরদগ্ধন্ পৃতিগন্ধযুতস্ত চ। 

প্রগচক্ষুবঃ পুসত্বামাহজবনৌষধম্ ॥ ৫. 
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শীতলে ! তন্থজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি ছুস্তযজান্। 
বিক্ফোট কবিশী্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী ॥ ৬ 

গলগগুগ্রহারো গা! যে চান্তে দারুণ! নৃণাম্। 

ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে ! যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ৭ 

ন মন্ত্রে নৌষধং তন্ত পাপরোগন্ত বিদ্কাতে । 
ত্বামেকাং শীতলে ! ত্রাত্রীং নান্তাং পশ্তামি দেবতাম্ ॥৮ 

সুণালতন্তসদৃশীং নাভিহন্মধ্যসংস্থিতাম্ । 

যন্তাং সঞ্চিস্তয়েদ্দেবি ! তন্ত মৃত্যুর্ন জায়তে ॥ ৯ 
অষ্টকং শীতলাদেব্যা যো৷ নরঃ প্রপঠেৎ সদা । 

বিক্ফোট কভয়ং ঘোরং গৃহে তন্ত ন জায়তে ॥ ১৭ 

শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্থিতৈঃ । 
উপসর্থবিনাশায় পরং শ্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥ ১১ 

শীতলে ! ত্বং জগন্মা তা শীতলে ! ত্বং জগৎপিতা!। 

শীতলে ! ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমোনমঃ ॥ ১২ 
রাসভো গর্দভশ্চৈব থরো৷ বৈশাখনন্দনঃ | 

শীতলাবাহনশ্চৈব দুর্ববীকন্দনিকুত্তনঃ ॥ ১৩ 
এতানি খরনামানি শীতলাগ্রে তু যঃ পঠেৎ। 
তম্ত গেহে শিশুনাঞ্চ শীতলারুঙ্ ন জানতে ॥ ১৪ 

শীতলাষ্টকমেবেদং ন দেয়ং যস্ত কন্তচিৎ। 
দাতব্যং চ সদা তশ্যৈ শ্রদ্ধাভক্তিযুতায় বৈ ॥ ১৫ 

জ্বরস্তোত্রমূ (শ্রীমস্ভাগবতম্ ) 
বিদ্রাবিতে ভূতগণে জরস্ত ত্রিশিরাস্ত্রিপাৎ। 
অভাধাবত দাশার্থং দহনিব দিশোদশ ॥ ১ 



৪৯২ বিচার-চজ্োদয় । 
২ সক অপ কি জিপ রি উর সিল দা আসা ও জি সিসি সা জি এ আপ বা এত তা রর স্পতত শত 

অথ নারারণে! দেব স্তং দৃষ্1 ব্যন্থজজ্জবরম্ । 
মাহেশ্বরো বৈষণবশ্চ যুধুধাতে জরাবুভৌ ॥ ২ 
মাহেশ্বরঃ সমাক্রন্দন্-বৈষণবেন বলা্গিতঃ। 
অলব্াভয়মন্তত্র ভীতো! মাহেশ্বরো জরঃ | 

শরণার্থী হৃধীকেশং তুষ্টাব প্রণতাঞ্জলিঃ ॥ ৩ 

জর উবাচ। 

নমামি ত্বানস্তশক্তিং পরেশং সর্বাত্বানং কেবলং জ্ঞপ্তিমাত্রম্ । 

বিশ্বোৎপতিস্থানসংরোধহেতুং ফন্তদ্ুহ্গ ব্রহ্মলিঙ্গং প্রশান্তম্ ॥ ৪ 

কালে! দৈবং কর্মমজীবস্বভাবে। ভ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণ আত্মা বিকারঃ। 
তৎসংঘাতো বীঞ্জরোহ প্রবাহস্বন্যায়ৈষ! তন্নিষেধং প্রপন্ধে ॥ ৫ 

নানাভাবৈর্লীলয়ৈবোপপন্ৈর্দে বান্ সাধুন্ লোকসেতৃন্ বিভষি। 
হুস্থ্যন্যর্গান্ হিংসয়! বর্তমানান্ জন্মৈতত্তে ভারহারায় ভূমেঃ ॥ ৬ 
তক্তোহহুং তে তেজজস৷ হুঃসহেন শাস্তোগ্রেণাতু্যু্থণেন জ্বরেণ । 

তাবস্তাপো দেহিনাং তেহজ্বি,মুলং নে! সেবেরন্ যাবদাশান্থবন্ধাঃ ॥ ৭ 

গ্ঁভগবাঙ্গবাচ। 

জ্রিশিরস্তে প্রসন্োহম্মি ব্যেতু তে মজ্জরাতয়ম্। 

যে! নৌ স্মরতি সংবাদং তন্ত স্বপ্ন ভখেত্তয়ম্ ॥ ৮ 
ইত্যুক্তোহচ্যুতমানম্য গতো! মাহেশ্বরো জরঃ 1 

বাপস্ত রথমা়ঃ প্রাগাদোত্ন্তন্ জনার্দীনম্ ॥ ৯ 

্ ৯৫ 3485 

বটুকভৈরব স্তোত্রম্। 
 কৈলাশশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুং। 

শঙ্করং পরি প্রপচ্ছ পার্বতী পরমেশ্বরম্ ॥ ১ 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৪১৩ 
১০০ 

শ্রীপার্কত্যুবাচ। 

ভগবন্ সর্বধর্শ্ত সর্বশান্জাগমাদিযু। 
আপদুদ্বারণং মন্ত্রং সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥ ২ 

সর্কেষাঞ্চেব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময় । 
বিশেষতস্ত রাজ্ঞাং বৈ শাস্তি-পুষ্টি-প্রসাধকম্ ॥ ৩ 

অঙ্গন্তাস-করগ্তাস-বীজন্তাস-সমন্থিতং | 

বক্ত,মর্হসি দেবেশ মম হ্র্ষ-বিবর্ধনম্॥ ৪ 

শ্রীভগবান্থবাচ। 

শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপছুদ্ধার-হেতুকং | 

সর্বহঃথ প্রশমনং সর্বশক্রনিবর্থনম্॥ ৫ 

অপন্মারাদিরোগাণাং জরাদীনাং বিশেষতঃ । 
নাশনং স্থৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং পরিয়ে ॥ ৬ 

গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবদ্ধনং। 

স্সেহান্ বক্ষ্যামি তে মন্ত্ং সর্বসারমিমং পরিয়ে ॥ ৭ 

সর্ধ্বকা মার্থদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্। 

_ আপছুদ্ধারণং মন্ত্রং বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ ॥ ৮ 
প্রণবং পুর্ববসুচ্চাধ্য দেবী প্রণবমুদ্ধরেৎ। 

বটুকার়েতি বৈ পশ্চাদাপছুদ্ধারণায় চ ॥ ৯ 

কুরুত্বয়ং ততঃপশ্চাদ্বটুকার পুনঃ ক্ষিপেৎ। 

দেবী প্রণবমুদ্ধ ত্য মন্ত্োদ্ধারমিমং * প্রিয়ে ॥ ৯০ 

মন্ত্রোন্ধারমিমং দেবি ভ্রেলোক্ন্তাপি হুর্লভং। 

অপ্রকাশ্তমিমং মন্ত্রং সর্বশক্তিসমন্থিতম্ ॥ ১১ 

* ও" হ্ীং বটুকায় আপছুক্ধরশীয় কুরু কুরু বটুকায় হ্ীং। 



বিচার-চন্দ্রোদয়। 
ইসি পি পে সা বা সছি-তে সরা পাস্তা সিটি বিটি সিটি আলী উতর উট আলী আর ছি তি জর সপ সপস মিল বপ অপসিপ্িলটাাপর ৯িপটি চে 

স্মরণাদেব মন্তরন্ত ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ । 

বিদ্রবস্তি ভয়ার্ভা বৈ কালকুদ্রাদিব প্রজাঃ ॥ ৯২ 

পঠেদ্ বা পাঠয়েদ্বাপি পুজয়েদ্ বাপি পুস্তকম্ । 

নাগিচৌরভয়ং বাপি গ্রহরাজভয়ং তথা ॥ ৯৩ 
ন চ মারীভয়ং তন্ত সর্বত্র সুখবান্ ভবেৎ। 

আফুরারোগ্যমৈশ্বধ্যং পুত্রপৌজাদিসম্পদঃ | 
ভবস্ভি সততং তম্ত পুস্তকন্তাপি পৃজনাৎ ॥ ১৪ 

শ্ীপার্বভ্যুবাচ । 

য এষ ভৈরবে নাম আপদুদ্ধারকে। মতঃ। 

ত্বয়া চ কথিতে! দেব ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ ॥ ১৫ 

তন্ত নাম সহম্রাণি অধুতান্তব্ব,দানিচ | 

সারমুদ্ধ ত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ ॥ ১৬ 
ষস্ত সংকীর্তয়েদেতৎ সর্বচষ্টনিবর্থণং। 
সর্বান্ কামানবাপ্রোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ ॥ ১৭ 

শ্রীভগবানুবাচ। 

শ্ণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্ত মহাত্মনঃ। 
আপদুদ্বারকম্তেহ নামা্শতমুত্বমম্ন॥ ১৮ 

সর্ধপাপহরং পুণ্যং সর্বাপছ্িনিবারকং | 

সর্ধকামার্থদং দেবি সাধকা নাং স্থখাবহম্ ॥ ১৯ 

দেহাঙ্গন্তাসকঞ্চেব পূর্ব কুরধ্যাৎ সমাহিতঃ। 
ষড় দ্রীর্ঘযুক্তয়! শক্ত্যা বকারেণ চ তদ্বতা ॥ ২ 

ঙ্গানি যানি যুক্তানি প্রণবাঁনি চ কল্পয়েৎ। 
তৈরবং মুগ্ধি, বিস্তস্ত ললাঁটে ভীমদর্শনম্॥ ২১ 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৪১৫ 

অক্ষোভূতীশ্রয়ং ন্যস্ত বদনে তীক্ষদর্শনং । 
ক্ষেত্রপং কর্ণয়ে! মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি স্যসেৎ ॥ ২২ 

ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশেতু কট্যাং সর্বাঘনাশনং। 

জ্রিনেত্রমুর্বোবিস্তস্ত জঙ্ঘয়ো রক্তপাণিকং | 

পাদয়োর্দেবদেবেশং সর্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেৎ ॥ ২৩ 
এবং স্ভাসবিধিং কৃত্বা তদনস্তরমুভভমং । 

পঠেদেকমনাঃ স্তোত্রং নামাঈশতসংন্রকম্ ॥ ২৪ 

নামাষ্টশতকন্তান্ত ছন্দোহহুষ্ট,বুদা হতং। 

বৃহদারণযকে! নাম খষিশ্চ পরিকীত্তিতঃ ॥ ২৫ 

দেবতা কথিত! চান্ত সন্তির্বটুকভৈরবঃ। 

সর্বকামার্থসিন্ধার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ % ॥ ২৬ 

* ও অস্ত প্র আপছুদ্ধারক মহাঁতৈরব স্তোত্রহ্ বৃহদারণাক খধিরমুষ্ট,প্ছন্দঃ | 
ধবটক ভৈরবো দেবতা । উৈরবীশক্তিঃ। হ্রীং বীজম্। অগ্নিস্তত্বদূ। সর্ববকামার্ঘ- 
সন্ধে পাঠে বিনিযোগঃ। 

ও করকলিত কপালঃ কুগুলীদ গুপাণি 
স্তরূণ তিমিরনীলো! খ্যালবজ্ঞোপরীতিঃ। 
ক্রতুসময়মপর্যা]-বিদ্ববিচ্ছেদ হেতু* 
জর্িতি বটুকনাখঃ সিছ্ধিদঃ সাধকানাম্ ॥ 
ও বন্দে বালং স্ষটকসদৃশং কুণ্ডলৌত্তীসিবজুং 
দিব্যাকলরনবমণিমনৈ কিছ্িনী নৃপুরাদৈঃ॥ : 

: দীপ্তাকারং বিবিধবসনং হুপ্রসন্রং ত্রিনেত্র 
স্তাজাত্যং বটুকমননং শুলদত দখানম্॥ 
ও উদাস্তাক্ষরসন্তিতং দ্িনয়নং রক্ষাঙ্গরাগত্রজং 
ম্মেরাস্যং বরদং কপালমতয়ঙ শুলং দধানং বরমূ । 
নীলত্রীবমুদারভূষণশতং ঈীতীংশুধপ্তোজ্বলং 
১. 



৪১৩ | বিচার-চক্ছোদর । 

গু ভৈরবো ভূতনাথশ্ ভূতাত্ম! ভূতভাবনঃ। 
ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট. ॥ ২৭ 

শ্বশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখাস্তকৎ। 

রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ ॥ ২৮ 

করালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতন্ঃ কবিঃ। 

ত্রিনেত্রো বন্ছনেত্রশ্চ তথা পিঙ্লললোচনঃ ॥ ২৯ 

শৃলপাণিঃ খড়াপাণিঃ কঙ্কালী ধৃত্রলোচনঃ। 
অভীরুর্ভৈরবে! ভীমো৷ ভূতপো যোগিনীপতিঃ ॥ ৩০ 
ধনদো ধনহারীচ ধনপঃ প্রতিভানবান্। 

নাগহারো। ন।গকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভৃৎ ॥ ৩১ 

কালঃ কপালমালীচ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ। 

ভ্রিলোচনোজ্জ্বলন্নেত্রস্ত্রিশিবী চ ত্রিলোকপাৎ ॥ ৩২ 

ত্রিবুত্তনয়নো ডিস্তঃ শান্তঃ শাস্তজনপ্রিয়ঃ | 

বটুকো বটুকেশশ্চ খট্রাঙ্গবরধারকঃ ॥ ৩১ 

ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতিভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ। 
»এশপশীত ০৭ তত 

বন্ধ কারুণবাঁসসং ভয়হরং দেবং সদ! ভাবয়ে ॥ 
ওঁ ধ্যায়েম্ীলাত্রকাস্তিং শশিশকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং 

দিশ্বপ্তং পিঙ্গকেশং ডমরু ( মধ গদাং ) নখশুলীশঙ্থ শুলাভয়ান্তম্। 

নাগং ঘণ্টাং কপালং করসরসিরুহৈবিত্রতং ভীমদখট্রং 

পর্যাকক্সং ত্রিনেত্র, মপিময়বিলসৎ কিছিনী নুপুরাচ্যম্ ॥ 

সাত্বিকং ধ্যানমাখ'/তং অপমৃত্যু নিবারণং : 

আম্ুরারোশ্য জননমপবর্গফজগ্রদম্ ॥ 

রাজসং ধ্]ানমাধ্যাতং ধর্মনকা মার্থসিদ্দিদং। 

তামসং রোগশমনং ৃত্বাভুতভয়াপহম্ | 



বিচার-চন্ছবোদয়। ৪১৭ 

ধূর্ভো দিগন্বরঃ শৌরির্ঘরিণঃ পাতুলোচনঃ ॥ ৩৪ 
প্রশান্তঃ শাস্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্কর-প্রিয়বান্ধবঃ। 

অষ্টমূর্তিনিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুত্তমোময়ঃ ॥ ৩৫ 

' অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সর্পযুক শশিশেখরঃ। 

ভূধরে ভূধরাধীশে! ভূপতি ভূধিরাত্মকঃ ॥ ৩৬ 
কঙ্কালধারী মুণ্ডীচ নীশষজ্ঞোপবীতবান্। 

ভৃস্তণো মোহনঃ স্ত্ভী মারণঃ ক্ষোভপস্তথা ॥ ৩৭ 
শুদ্ধনীলাপ্রনপ্রধাদেহো মুণ্ডবিভূষিতঃ। 

বলিতৃগ্ বলিভূাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ ॥ ৩৮ 

সর্ধাপত্তারকো হুর্গো হুষ্টভূত-নিষেবিতঃ | 

কালী কলানিধিঃ কাস্তঃ কামিনীবশকৃদ্ বশী । 
সর্ধবসিদ্ধি প্রদদো বৈগ্ঃ প্রভবিষুঃ প্রভাববান্ ॥ ৩৪ 
অষ্টোত্বরশতং নাম ভৈরবস্ত মহাত্মনঃ। 

ময়া তে কথিতং দেবি রহস্তং সার্বকামদম্ 7 ৪ৎ 

য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমং | 

ন তশ্ত ঢুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো! ভয়ং তথা ॥ ৪১ 

ন শক্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্মোতি মানবঃ কচিৎ। 

পাঁতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্তধীঃ ॥ ৪২ 

মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্রিজে ভয়ে। 
ওৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে ॥ 3৩ 

বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ। 
সর্ষে প্রশমনং যাস্তি ভয়াদ্ ভৈরবকীর্তনাৎ॥ ৪৪ 
একাদশ-সহজ্স্ত পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ৪৫ 
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সম্বংসরমতন্দ্রিতঃ। 



৪১৮ বিচারশ্চঙ্দ্রোদয় । 

স সিদ্ধিং প্রাপ স্বাদিষ্টাং হূর্লভামপি মানুষঃ ॥ ৪৬ 

গ্মাসান্ ভূষিকামস্ত স জণ্তু! লভতে মহীং | 
রাজা শক্রবিনাশায় জপেন্সাসাষ্টকং পুনঃ ॥ ৪৭ 

রাত্রৌ বার্রয়ঞ্চেব লাশয়ত্যেব শাত্রবান্। 
জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ৷ রাজানং বশমানয়েৎ ॥ ৪৮ 
ধনার্থ চ স্ুতার্থ চ দারার্থী যস্ত মানবঃ | 

পঠেদ্ বারত্রয়ং যছ্ধা বারমেকং তথা নিশি ॥ ৪৯ 

ধনং পুক্রাংস্তথা দারান্ প্রাপুযান্নাত্র ংশয়ঃ ৷ 
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৫০ 

রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। 

যান্ যান্ সমীহতে কামাংস্তাং স্তান্ প্রাপ্পোতি নিত্যশঃ ॥৫১ 

অপ্রকাশ্মিদং গুহাং ন দেয়ং স্ত কম্তচিৎ। 

স্থকুলীনায় শাস্তায় খজবে দস্তবর্জিতে ॥ ৫২ 

দস্তাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্বকামফলপ্রদং । 

ধ্যানং কঙ্ষ্যামি দেবন্ত থা ধ্যাত্ব। পঠেম্নরঃ ॥ 4৩ 

শুদ্ধন্ফটিকসঙ্কাশং সহত্রাদিতাবর্চসং | 

অষ্টবাছুং ব্রিনয়নং চতুর্বাহং দ্বিবাহুকম্ ॥ ৫৪ 

ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্সিবর্ণশিরোরুহং | 

দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখাং মহাবলম্ ॥ ৫৫ 
থটাঙগমসিপাশঞ্চ শূলক্েব তথা পুনঃ । 
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভূজগং তৃথা.॥ ৫৬ 

নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞন-চয় প্রভং 
দংঘ্ীকরালবদনং নৃপুরাঙগদ-সন্কুলম্ ॥ ৫৭. 
আত্মবর্সমোপেত-লারমের-সমন্িতং। 



২ ১৮৭ ৬ দা দিপা নদ তা চান ছি নী চিএ সম ৯ 0৯টি সপ সির স্মিত 

 বিচার-চন্দ্রোদয় । ৪১৯ 

্যাত্বা জপেৎ সুসংহষ্টঃ সর্বান্ কামানবাপু,য়াৎ ॥ ৫৮ 

এতও শ্রত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমং। 
ভৈরবায় প্রহষ্টাতৃৎ স্বয়ঞৈয মহেশ্বরী ॥ ৫৯ 

ইতি শ্ীরুদ্রধামলে আপছুদ্বারকল্পে উমামহেশ্বর সংবাদে বটুকউৈরব 
স্তবরাজঃ সমাপ্ডঃ। ্ 

শ্রীহনৃম্-_স্তোত্রম্ । 

ধ্যান-- মহাশৈলং সমুৎপা্য ধাবস্তং রাবণং প্রতি। 
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রগে ছুষ্ট ঘোর রাবং সমুৎ্জন্ ॥ 

লাক্ষারক্তারুণং রৌন্ত্রং কালান্তকষমোপমং । 

জলদগ্সিং সমং নেত্রং হুর্য্যকোটিসমগ্রভম্ ॥ 
অঙগদাগ্ৈ মহাবীরৈ বেষ্টিত কদ্রকূপিণং। 
এবং রূপং হনুমস্তং ধ্বাত্বা যঃ প্রজপেন্মনুম্॥ 

, জক্ষন্তপাৎ প্রসন্ন; স্তাৎ সত্যং তে কথিতং ময় । 

বত্র তত্র রঘৃনাথ কীর্ভনং তত্ত তত্র শিরস! ক্ৃতাঞ্জলিং। 
বাম্পবারিপরিপূর্ণলোচনং মারুতিং নমতঃ রাক্ষসাস্তকম্ ॥ 

ঈশ্বর-উবাচ |. 

ঘা জাতমাজ। সময়ে বলবান্ গতন্তে্বিস্বং নিরীক্ষ্য ফলমিত্যবিচাধ্য সম্যক্। 
দাহ পাণিষুগ্ললে সহস1 মুমোচ গ্রীদানসৌ জয়তি বায়ুজুতো হনুষান্ ॥ ১ 
মতযুংকটগ্রকাটতাতলধৈর্যাবধ্যভ্ীরামকার্ধ্যকরণে প্রথিতৈকবীরঃ। . - 
গত্যা বিলঙ্ষ্য গতবারিধিবারিতীরঃ শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুন্থুতো! হনৃমান্ ॥ ২ 



৪২৯ বিচার-চক্দ্রোদয় । | 

নি্নরনশোকবনতূরুহরক্ষপালান্ ভঞ্জন্ মহাবহুপশুংস্চ শতং সহত্রম্। 
তুঞ্জন্ ফলানি বিবিধানি হি বীক্ষ্য সীতাং শ্রীমানসৌ জয়তি বাযুস্থতো 

হনুষান্ ॥ ৩ 

বিভ্রৎ সদ] বপুধি বজ্রচয়ে বলীয়ান্ তেজঃ সহায় সময়ং প্রকটীচকার। 
লঙ্কাং দদাহ দশবজ্ত,সভাসমক্ষং শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুন্থতো! হনুমান্॥ ৪ 
মুদ্রাং সমর্গ্য রঘুনন্দননামচিহ্নাং চূড়ামণিং জনকরাজন্ুতাগতত্তং | 

আনীয় রামমতিবেদয়তি ম্ম বীরঃ শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুস্থূতো হনুমান্ ॥ ৫ 
রামানথজে মহতি যো জগতীতলে চ শক্ত্যা হতে রণমুখে দশকন্ধরেণ। 

আনীয় ভেষজমজীবয়দেব চাণু শ্ীমানসৌ জনতি বারুস্ূতো হুনুমান্॥ ৬ 
কারাগৃছে মনসি চিত্তিত এব যন্মিন্ বন্ধো৷ জনো! হি লভতে তত আশ 

মোক্ষম্। 

ক্রব্যাদঘক্ষশবরাদিভয়াপহারী শ্রীমানসৌ জয়তি বাযুন্থতো হনুমান্ ॥ ৭ 
তৃভ্যং নমঃ সকলমঙ্জলদায়কায় তুভ্যং নমোইস্ত পবনানলসস্ভবায়। 

তুভ্যং নমোইম্ব জগতাং পরমোপকর্তে, সর্বার্থঃখহরণায় নমো! নমন্তে ॥৮ 

ইদং হনূমতঃ স্তোত্রং মহাপাতক নাশনং | 
সংগ্রামজয়দং পুণ্যং দেবানামপি ছুর্লভম্ ॥ ৯ 

ষঃ পঠেৎ প্রাতরুথায় স্নানে বা শয়নেহপি বা। 
বিষং ন বাধতে তন্ত ন চ হিংসস্তি হিংসকাঃ ॥১* 

বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনং। 
পুত্রার্থী পুত্রমাপ্রোতি নারী পতুযুঃ প্রিয়া ভবেৎ ১১ 

বায়োঃমৃতন্ত স্তো্রস্ত পঠনাৎ শরঁবণাত্তথা। 
লভতে সকলান্ কামান্ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥১২ 
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বন্ধে! মুচ্যেত বন্ধনাৎ। 

_: সুর্বলে! বঙ্গমাপোত্ি ভষেৎ ঝায়ু্রতোপ্ঃ ॥ ৪৩ 



বিচার-চক্দ্রোদয়। ৪২১ 

বিদ্লাঃ সর্কে পলায়স্তে তং দৃষ্ট। নাত্র সংশয়ঃ। 
গ্রামে ব্যবহারে চ বিজয়ম্তস্ত জায়তে । 

বন্ধনানুক্তিমাপ্পোতি যাত্রায়াং সিদ্ধিরেব চ ॥ ১৪ 

ইতি শ্রীগরুড়তন্ত্রে হনুমৎকল্পে শ্রীহনুমতস্তোত্রং সমাগম । 

১১ 

ংকষ্টনাশনস্তোব্রম্। 

দেবা উচুঃ। 
নমো মহন্কুম্মীদিনানাম্বরূপৈঃ সদা ভক্তকার্য্যোস্ততায়ার্তিহস্ত্ে। 

বিধাত্রাদিসর্গস্থিতিধ্বংসকর্তরে গদাশঙ্খপত্মারিহস্তায় তেহস্ত ॥ ২ 
রমাবল্পভায়ান্্রাণাং নিহ্ত্ে তৃজঙ্গারিানায় পীতান্থরায়। 
মথাদিক্রিয়াপাককর্দরেবিকর্জে শরণ্যায় তশ্রৈ নতাঃ ন্মো নতাঃ নমঃ 1৩ 
নমে! দৈতাসস্তাপিতামর্তাহুঃখাচলধ্বংসদস্তোলয়ে বিষ্ুবে তে। 

ভুজজেশতর্লেশয়ায়ার্কচন্ত্রছিনেত্রায় তন্মৈ নতাঃ ন্মো নতাঃ ম্মঃ ॥ ৪ 
নারদ উবাচ। 

সংকষ্টনাশনং নাম স্তোত্রমেতৎ পঠেভ,যঃ | 

স কদাচিন্ন সংকষ্টেঃ গীড়াতে কৃপয়া হরেঃ ॥ ৫ 

ইতি শ্রীপন্মপুরাণে কান্তিকমাহাত্ম্যে পৃথুনারসংবাদে সক্ষষ্টনাশনং 
নাম স্তোত্রং সম্পৃম্ ॥ 

১৭ ্ 

মৃত্যু স্তোত্রম্। 
| স্ুত উবাচ । 

স্তোত্রং পুণাং প্রবক্ষ্যামি মার্কণেয়েন ভাষিতং। 
দামোদরং প্রপক্লোহন্মি কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ১ 



৪২২ | বিচার-চক্্রোদয়। 
সপ সপ্ন ০ 1 রিটন পি এটিতে পট ক রাম জিপ সি তি প্লাস তো ৭» কস্ট অনা ক্কাপর ি এ জী জি চল খর ৪ লা +০ 

শঙ্খচক্রধরং দেবং ব্যক্তরূপিণমব্যয়ং। 
অধোক্ষজং প্রপন্নোহন্মি কিং নো মৃতঃ করিষ্যতি ॥ ২ 

বরাহং বামনং বিষ্ুঃং নরসিংহং জনার্দীনং । 
মাধবঞ্ প্রপন্োহন্মি কিং নো মৃত্যুঃ করিধ্যতি ॥ ৩ 

পুরুষং পু্ষরক্ষেত্রবীজং পুণ্যং জগৎপতিং । 

লোকনাথং প্রপশ্পোহশ্মি কিং নো মৃত্যুঃ করিষাতি ॥ ৪ 

সহম্রশিরসং দেবং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনং । 

মহাযোগং প্রপশ্োহশ্মি কিং নো মৃত্যুঃ করিধ্যতি ॥ ৬ 

ভৃতাত্মানং মহাত্মানং যজ্ঞোনিমযোনিজং। 

বিশ্বরূপং প্রপর্োহশ্মি কিং নে মৃত্াঃ করিষ্যতি ॥ ৬ 

ইত্যদীরিতমাকণ্য স্তোত্রং তন্ত মহাত্মনঃ | 

অপযাতস্ততো মৃত্যুর্বিষুদূতৈঃ প্রপীড়িতঃ ॥ ৭ 

ইতি তেন জিতো৷ মৃত্যুর্মীর্কণ্ডেয়েন ধীমতা । 

প্রসন্নে পুগুরীকাক্ষে নৃদিংহে নাস্তি ছুলভিম্ ॥ ৮ 

ইদং যঃ পঠতে ভক্ত্যা ভ্রিকালং নিয়তঃ গুচিঃ। 

নাকালে তস্ত মৃত্যুঃ স্তাৎ নরক্তাচ্যুতচেতসঃ ॥ ৯ 

হৃৎপপ্মমধ্যে পুরুষং পুরাণং নারায়ণং শাশ্বতম প্রমেয়ম্। 

বিচি সুর্য্যাদভিরাজমানং মৃত্যুং স যোগী জিতবান্ তখৈব ॥ ১০ 
0 রং ০ 

যেন শুর্লীকুতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীক্কতাঃ। 
45549 যেন স মে রক্ষা করিস্ৃতি॥ 

ইতি ্ রনারদপঞ্চরানে। 
আস 



চতুখ উল্লাস । 

শ্রাদেবী স্তোত্রাণি । 
পাত ৮১১০, ০ 



৪২৪ ্ বিচার-চন্দ্রোদয় । ৰ 

পঠেৎ চণ্ডীং জপেন্দ,গীং পূজপ্নেৎ পাধিবং শিবং। 
কারয়েৎ হরিনামানি কলৌ কার্ধ্য চতুষ্টয়ম্! 
লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণাং যথার্ভকে। 
তদ্বদেব জগন্মাতুনিয়ন্ত্রযা গুণদোষয়োঃ ॥ ১৭ ॥ 

অপরাধো ভবত্যেব তনয়ন্ত পদে পদে । 

কোহপরঃ সহতে লোকে কেবলং মাতরং বিনা ॥ ১৮॥ 

তশ্মাৎ যুয়্ং পরাম্বাং তাং শরণং ধাত ম! চিরং | 

নির্ব্যাজয়৷ চিত্তবৃত্ত্যা সা বঃ কাধ্যং বিধাস্ততি ॥ ১৯ ॥ 

দেবী ভাঃ ৭৩১। 

চণ্তীপাঠ, ছূর্গীমন্ত্র জপ, পাথিব শিবপৃজা, এবং হরিনাম করান 
কলিতে এই চারি কার্ধ্য আবশ্তক। তারকান্থুর বধেব পুর্বে দেবতাগণ 

গ্রীবিষুধকে ছুঃখ জানাইলে শ্রীবিষুণ তখন দেবতাদিগকে দেবীর উগেক্ষা 

সম্বন্ধে বলেন-_ 

কি লালন, কি তাড়ন কোন বিষয়েই সন্তানের প্রতি মাতার অকারুণা 

যেমন দেখা! যায় না, সেইরূপ জগতের নিয়ন্ত্রী সেই জগন্মাত! আপন 

সম্তানগণের দোষ বা গুণ বিষয়ে কখন অকরুণা| করেন না। সন্তানের 

পদে পদেই অপরাধ হয় কিন্তু মা ভিপ্ন আর কে €সই অপরাধ সহা করিতে 

পারে? অতএব তোমরা অবিলম্বে অকপট চিত্তে সেই জগজ্জননীর 

শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদের কার্য্যসিত্ধি করিবেন । 



প্রথম স্তবক । 

শ্রীদেবা-স্বরূপ | 

অহমেবাস পূর্বস্থ নান্তৎ কিঞ্চিম্নগাধিপ। 

তদাত্মরূপং চিৎসন্থিৎ পরব্রদ্দেক নামকম্ ॥ 

অপ্রতর্কযমনির্দেস্টমনৌপম্যমনাময়ং | 

তস্য) কাচিৎ স্বতঃসিদ্ধা শক্তির্মায়েতি বিশ্রুত৷ ॥ 

, ন সতী সা'ন। সতী সা নোতয়াত্মা বিরোধতঃ। 

এত দ্বিলক্ষপা কাচিদবস্ততৃতাস্তি সর্ব্বদ | 
পাবকস্যোঞ্চতে বেয়মুষ্াংশোরিব দীধিতিঃ। 

চন্ত্রস্য চন্দ্রিকে বেয়ং মমেয়ং সহজ বা! ॥ 

তস্যাং কন্দাণি জীবানাং জীবাঃ কালাশ্চ সঞ্চরে। 

অভেদেন বিলীনাঃ সাঃ সুযুণ্তো ব্যবহারবৎ ॥ 
বি সা 

হে নগাধিপ! স্ষ্টির পুর্বে কেবল আমিই ছিলাম অন্ত কিছুই : 
ছিল না। সেই আমি হুইতেছি আপনি আপনিরূপ, জ্ঞান বা সদ্থিৎ স্বরূপ 

এবং এক পরমাত্ম! নাম বিশিষ্ট । আমার সেই আপনি আপনি ভাবটিকে 

কেহ তর্ক দ্বারা নিশ্চয় করিতে পারে না, কেহ জাতি গুণার্দি বিশেষণ 

দিয়া নির্দেশ করিতে পারে ন! ইহা এই; কোন পদার্থের সহিত তাহার 
উপমা হয় না এবং তাহার জরামরণাদি কোনরূপ বিকার নাই। সেই 
আপনি আপনি ভাবের কোন শ্বতঃসিদ্ধ শক্তি, মায় নামে শ্রুত হয়। 

সেই মারাকে আছেও বল! যায় না, বন্ধ্যা পুত্রের মত নাইও বলা 



৪২৬ ্ বিচার-চন্দ্রোদয়। . 
০০০০০০০৩ কবি বু হকির কফির কিক মেকি ককের কক কিক কে ৭ ৭ শি শে 

স্বশক্তেশ্চ সমাষোগাদহং বীজাত্বতাং গতা। | 
স্বাধারাবরণাত্তস্যা দোষত্বঞ্চ সমাগতম্ ॥ 

চৈতন্তস্য সমাযোগাৎ নিমিত্বত্বঞ্চ কথ্যতে । 
প্রপঞ্চ পরিণামাচ্চ সমবায়িত্ব মুচ্যতে ॥ 

কেচিত্তাং তপইত্যান্থস্তমঃ কেচিজ্জড়ং পরে। 

জ্ঞানং মায়াং প্রধানঞ্চ প্রক্কৃতিং শক্তিমপ্যজাম্ ॥ 

যায় না এবং এই ছুয়ের বিরোধী আলোক অন্ধকারের ন্যায় একত্র 

অবস্থান করে ইহাও বল! যায় না। অর্থাৎ মায়াটি সত্ভাব, অসন্ভাব এবং 

সদ্সদ্ভাব-- ইহাদের অতীত! অনির্বচনীয়া কোন যৎকিঞ্চিৎ ভাবরূপ 

পদার্থ । ইহার কিন্তু অস্তিত্ব মোক্ষকাল পর্য্যন্ত থাকে । অগ্নির যেমন 

উষ্ণতা, সুর্য্যের যেমন দীধিতি, চন্দ্রের যেমন চক্দ্রিকা, সচ্চিদ্বানন্দ স্বরূপ 

আপনি আপনি যে আমি, আমার মায়াও আমাতে সেইরূপ স্বাভাবিকী 

শক্তি । ব্যবহারিক কন্ম সকল যেমন ন্ুযুপ্তিতে অভিন্ন ভাবে লীন হয়, 
প্রলয় কালে সেইরূপ মায়াতে জীবের কর্মসকল, জীব সকল ও কাল 
সকল লয় প্রাপ্ত হয়। আমি আপনি আপনি গুণাতীতা৷ হইলেও আমার 
ত্বতঃসিদ্ধ এ শক্তির যোগেই সগুণভাব ধারণ করি। সংসারের বীজভাব 

ইহাই। মায়ার এ আবরণ শক্তি পান! যেমন জল হইতে জন্থিয়া জলকেই 

ঢাকিয়া রাথে সেইরূপ আপনার আধার যে আমি সেই আমিকে যেন 

আবরণ করে। ইহাতে সমস্ত দোষের বা অবিস্ভার ব। অজ্ঞানের উৎপত্তি 

হয়। আমার উপরে মায়! কিছু একটা ভাসায়, “যেদন রজ্ছুর উপরে সর্প 
ভাসে সেইরূপ। . রজ্ছুর সহিত সর্পের ভেদ আছে সেই ভেদ্দটিকে মায়া 

আবরণ করে ; করিয়া রজ্জুকেই সর্প মত দেখার তাহাতেই সমস্ত অবিষ্ত' 

সমব্য সিরা ব্যাপার জন্মে | 



বিচার-চন্ড্রোদয় | . | ৪২৭ 
শিস 

শি পা লীন লি সরিসিরসমরসিকে ৮ পাপা আপিল এপাশ 

_বিমর্শ ইতি তা প্রাঃ শৈবশান্্ বিশারদাঃ। 
অবিস্তামিতরে প্রার্বেদতত্বার্থচিন্তকাঃ ॥ ১০ দেবী ভাঃ ৭৩২ 

দেবী বিশ্বরূপ | 

(২) 

কমা লরু জবালিহিলি মান্নি:। স্বহি: কমা । 
বক্র ইন্বা বমীমুণনন্্: ॥ জাওঘি ত্র মত্তাইনি ? 

নাওলনীহস্্ লক্মান্মিব্ী। লন্ন: দজলিত্বন্জা$জমজী জহা- 
ভ্ছন্গ ন্বাওমুন্ত আব) ক্প্বলালন্হা লাওলন্হা:। নিষ্মালা- 

[বিল্লানংস্বদ্। ক্গক্মাওলক্কাথী নহিনহ্য। হুন্যান্থাওঘন্ববটী 
স্থলি:। আ্ন্ব পন্বধুনান্যণম্বনুলানি। ম্ত্বলব্ত্বি জবাল্। 

বহী$ত্বমইহীস্বলূ। নিত্যা্থলবিত্যাওত্বল। ক্মজাওত্বলল- 
জাংস্বল্।. দ্ঘস্বাস্ব ত নিত্য ভাংদ্ঘল্। 

মায়ার সহিত ব্রন্মচৈতন্তের সমাধোগ হইলে মায়াতে যে চৈতন্তের 
প্রতিবিষ্ব পড়ে সেই মায়া-অবচ্ছিন্ন চিৎপ্রতিবিশ্বই জগতের নিমিত্ত কারণ। 
এই প্রপঞ্চরূপ পরিণাম বশতই মায়াটিকে জগতের সামবারিক কারণ 
বলা হয়। সেই মায়াকেই কেহ বলেন তপ, কেহ বলেন তম, কেহ 
বলেন জড়, কেব বলেন অজ্ঞানের জ্ঞান, কেহু বলেন প্রধান, কেহ বলেন 

ধর্কতি, কেহ বলেন শক্তি, কেহ বলেন অজা। শৈবশান্ত্রবিশারদগণ 

মায়ার নাম দেন বিমর্শ এবং বেদতত্বের পি চি ইহার নাম দেন 
অবিস্া | 



৪২৮ .. বিচার-চন্দরোদয়। 

(২) 
ভৌন্ূ্রি সতান্তে, ললাটেরুত্রঃ, ভ্রবোর্মেঘঃ, চক্ষুষোশ্চন্াদিতৌ, 

কর্ণয়োঃসুক্রবৃহগ্সতী, নাসিকে বায়ুদেবত্য,দাস্তোষ্ঠাবুভয়সন্ধে, মুখমস্সিজিহ্বা 

সরস্বতী, গ্রীবা সাধ্যান্থুগৃহীতিঃ, স্তনয়োর্বসবঃ, বাহ্বোর্ধরুতঃ, হদয়ং 

পার্জন্য-মাকাশমুদরং, নাভিরস্তরিক্ষং, কটিরিক্াগী, জঘনং প্রাজাপত্যং, 

কৈলাসমলয়াবৃরূ, বিশ্বে দেবা জান্ুনী, জহকুশিকৌ জজ্ঘাঘয়ং, খুরাঃ 
পিতরঃ, পাদৌ বনম্পতয়ঃ, অঙ্কুলয়ো রোমাণি, নখাশ্চ মুহূর্তান্তেহপি গ্রহা: 
কেতুর্মাসাঞ্চতবঃ সন্ধ্যাকালত্তথাচ্ছাদনং সংবসরো, নিমেষমহোরান্ 
আদিত্যশ্ন্ত্রমাঃ' 

০ 

দেবীসৃত্ত। 
অথ দেবীসূক্তপাঠনিয়মঃ। 

ও নমশ্চগ্ডিকায়ে । 

ও মধ্যে সুধান্ধিমণিমণ্ডপরত্ববেদীসিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্। 

পীতান্বরাং কনকভূষণমাল্যশোভাং দেবীং ভজামি ধৃতমুদগরবৈরিজিহ্বাম্। 
অহং রুদ্রেভিরিতান্ত রক্গাগ্থা৷ ধষয়ো গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি আগ্ভাদেবী 

দেবতা দেবীস্ক্তজপে বিনিয়োগঃ | 

অহমিত্যর্চং ব্রয়োদশং হুক্তমূ। অভভণন্ত মহর্ষেঃ ছুহিতা৷ বাঙ্নাী 

ব্রক্ষবিদ্ধী স্বাত্বানমন্তৌৎ। অতঃ সধিং। সচ্চিৎনুখাত্মকঃ সর্বগতঃ 

পরমাত্মা দ্বেবতা। তেন হেষ! তাদাত্ম্যমন্থ্ভবস্তী 'সর্বগন্জপেণ সর্বন্ত। 

ধিষ্ঠানত্বেন চাহমেব সর্বং ভবামীতি স্বাত্ানং স্তৌোতি। দ্বিতীয়! জগতী, 
শিষ্টাঃ সপ্ত বরিষ্ট ভঃ তথ! চান্থক্রান্তমূ। অহমষ্টৌ বাগাজ্ লী তুষটাবাত্ানং 

দ্বিতীয় জগতীতি ॥ গতে! বিনিয়োগঃ। 

শু 

পপ 782: 1৯55 ললিত ২2 



বিচার-চন্তদ্রোদয়। | ৪২৯ 

অথ দেবীসুক্তং। 

গাঁ ঘস্ হরলিম্মন্ৃলিস্বহাতযন্থলাহিন্ক্ন বিচ্কইই:। 
গপ্ঘ লিলাবক্ব্বীলা বিলম্ানতলিন্ছাব্নী অন্ঘলহ্বিলীলা ॥ € 

সই বীললান্বলঘ লিলন্মনন্ছ অভাহম্ুল ঘুতত্ধ মলম 
নক্ঘ হালি তুলিবা ভবিজ্মনন্তাজ্য অললালায স্তক্ন ॥ ২ 

অহং সুক্তন্ ভ্রস্্রী বাগাস্তণী যত্বন্ধ জগৎকারণং তদ্রুপ! ভবস্তী। 
রুদ্রেভিঃ রুপ্রৈঃ একাদশভিঃ ৷ ইখস্তাবে তৃতীয়া! । তদাত্মনা চরামি। 
এবং বন্ুভিরিত্যাদয তন্তদাত্বনা চরামীতি যোজ্যম। তথা মিত্রাবরুণ! 

মিতর্চ বরুণঞ্চ । সপাং লুগ্গিতি দ্বিতীয়ায়। আকারঃ। উভ উভৌ৷ অহ- 
মেব ব্রহ্ধীভূতা বিভর্ষি ধারগ্নামি। ইন্ত্রা্ী অপ্যহমেৰ ধারয়ামি। উভ 
উভৌ অশ্বিনাবপ্যহমেব ধারয়ামি। ময়ি হি সর্বং জগৎ গুক্কৌ রজত- 
মিবাধাস্তং সৎ দৃস্তাতে, মায়া চ জগদ্দাকারেণ বিবর্ভতে ১ তাদৃশ্া মায়ায়া 
আধারহ্েনানঙ্গস্যাপি ব্রহ্মণ উক্তন্ত সর্ববস্তোতৎপত্তিঃ ॥ ১ 

অহং আহনসং আহতব্যং অভিষোতব্যং সোমং যদ্বা শত্রণাং আহস্তারং 

দিবি বর্তমানং দেবতাত্মানং সোমং বিভর্থি। তথা অহং স্বষ্টারং উত অপি 

ট পৃষণং ভগং চ বিভক্মীতি যোজনীয়ম্। তথা হবিম্মতে হবিধুক্তায 

চগ্ডিকাদেবী অভ্ভূণ খাষির বাক্ নামে কন্তারূপে অবতীর্ঘ হইয়া স্তাহার 
মুখ দিয়া বলিতেছেন,__-আমি একাদশ কুত্ররূপে এবং অষ্ট বন্থুরূপে বিচরণ 

করি। আমি ভ্বাদশ আদিত্য রূপে বিচরণ করি, আমিই বিশ্বদেবরূপে 
বিচরণ করি। আমিই মিত্রাবরুণকে, ইন্্র এবং অগ্মিকে এবং অশ্থিনী- 

কুমারদ্থয়কে ধারণ করিয়া আছি॥১ 
দেবতাগণের শত্রনাশক সোমকে আমিই ধারণ করিতেছি, আমিই 



৪৩৬ _.. বিচার-চক্দ্রোদয়। 
এ ৬ জন সি এছ ওহ এন ্ষিন্াি্া্্তি পরও ৮৮০৬ 

জর 
না লা ইন্বা ম্যত্ত্ব: স্তবলা লুহ্ব্জালা মুত্যাবিক্তন্লীম্ ॥ ই 

পাপা সপ শপক্ ও পপি পে পপ অক সপএ+ ৯ ৮ লন 

স্ুপ্রাব্যে শোভনং হবিঃ দেবানাং প্রাব্যে প্রাপয়িত্রে। অবতেম্তর্পণার্থাং 
ইপ্রত্যয়স্ততশ্চতুর্থী। সুন্বতে সোমাভিষবং কুর্ববতে বজমানায় দ্রবিণং ধনং 
বাগফলরূপং অহমেব ধারয়ামি ॥ ২ 

অহং রাহী ঈশ্বরী তথা বস্থনাং ধনানা' সর্বস্ত যাগাদিফললক্ষণানাং : 
সংগমনী সঙগমন্রিত্রী প্রাপররিত্রী ! চিকিতুষী ষৎ সাক্ষাৎ কর্তবাং পরং বন্ধ 
তজজ্ঞানবতী স্বাত্বতয়! সাক্ষাৎকৃতবতীত্যর্থঃ। অতএব বজিয়ানাং 

 বজ্ঞার্হাণাং প্রথমা মুখ্যা । যৈবংগুণবিশিষ্টাহং তাং মাং ভরিস্থাত্রাং বুভাবেন 

অবতিষ্ঠমানাং ভূরি তূরীণি বুনি ভৃতজাতানি আবেশয়স্তীং জীবভাবেনা- 
স্বানং গ্রবেশয়স্তীং পুরুত্রা বন্য দেশেধু ব্যদধুঃ দেবা বিদধতি। যে যং 

_. কুর্বস্তি তত সর্বং মামেব কুর্ধন্থীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৩ 

বষ্টাকে ধারণ করিতেছি, আমিই পুষা এবং ভগনামক রে ধারণ 
করিয়৷ রাখিয়াছি। সোমধজ্ঞের দ্বার! যাহার! দেবগণের তৃপ্তি সাধন করে, 
তাহাদের সেই বজ্তঞফলরূপ ধনাদি আমিই দান.ক্রিয়। থাকি ॥ ২ . 

আমি নিখিল ব্রন্ধা্ডের ঈশ্বরী, আমি উপাসকগণের 'ধনদায়িনী, ইষ্ট 
ফলদাত্রী, আমি সর্বদা সর্বদশিনী, উপাঁদক দেবগণের মধ্যে আমিই 

 শ্রধান।, আমি সর্বরূপে সর্বদেহে বিরাজ করিতেছি, নিখিল পদার্থের সত্ব 
বা জীবনরূপেও অবস্থিতি করিতেছি, এই অনস্ত্ধাপুবাসী দেবগণ 
যেখানে থাকিয়া যাহ! কিছু করেন, তাহা আমার শয়াধনাতেই র্াবসিও 

র হয় হি? ৯০. 



বিচার-চন্দ্রোদয় । "৪৩১ 

ময়া মীক্সমন্নি হী লিদহ্যানিয: দাহিলি হক স্য্বান্হষান্। 
সমন্লজী লাব্ন ভসন্থিন্নিশ্থুছি স্মুন কআঅস্বিনন্গ নহালি ॥ ৪ 

গ্ঘলন হ্লঘলিহ্ অহালি জ্বভ লিল লান্ুমলি: | 

ঘযজালম ন ললুষ্ঘ জব্বালি ল লক্ষ্মা লভ্নি লব্তুনঘান্ 14 
- নীতা ______ লা 

ষঃ ক তম্মম কার্রভোক্ শক্তিরূপয়া ময়ৈব অত্তি। যশ্চ বিপশ্তাতি 

মালোকয়__ 141৩ শ্বাসোচ্ছসাদিব্যাপারং করোতি সোহপি ময়ৈব। 
গশ্ততীত্যা্দি যোজনীর়ম্ ৷ ব জনা ঈং ঈদৃশীং অন্তর্যামিরূপেণ অবন্যমানাঃ 
অন্জানস্তঃ উপক্ষিয়ন্তি হীনা ভবন্তি। যদ্বা মামমস্তবঃ মদ্বিষয়কজ্ঞানরহিতা 

ইতার্থ;। হে শ্রুত বিশ্রুত সথে ক্রুধি ময়া বক্ষযমাণং শৃু। শ্রদ্ধিবং শ্রদ্ধিঃ 

ধা তয়! যুক্তং শ্রন্ধমানেন লভাং বরঙ্গাত্মকং বস্ত ইতি যাবৎ । তে তুভ্যং 
বামি উপদিশামি। ৪। 

মহং স্বয়মেব ইদং ব্রহ্মাতআকং বস্ত বদামি উপদিশামি । দেবেভিঃ দেবৈঃ 

টত অপি মান্ুষেভিঃ মানুষৈ ভূষ্টং সেবিতম্। ঈদৃক্ বন্বাম্মিকা অহং 

আমিই সকলের ভোজনশক্তিননপিনী, আমি দর্শনশক্কিরূপিণী, আমিই. 

জীবন শক্তি-স্বরূপিণী আমিই শ্রবণ-শক্তিরূপিণী, অতএব আমা দারাই 

মকলে ভোজন করিয়া থাকে, আমার দ্বারাই সকলে দর্শন করিব! থাকে, 
মামার দ্বারাই জীবিত থাকে এবং আমার দ্বারাই সকলে শ্রবণা্দি সমস্ত 

কার্ধা করিয়া থাকে । যাহারা আমার এইকপ প্রক্কততত্ব অবগত নহে, 
তাহারা সংসারের অন্মমৃত্যুরূপ ক্লেশের দ্বারা প্রপীড়িত হয়। হে বিখ্যাত 
সখে। তোমাকে চারা রাস তুমি শ্রবণ করিয়া 
ইহা স্মরণ.রাখিও 1৪ । | 

দেবগণ ও মন্ুষাগণের উপাসিত যে ্ন্ধ তাহা ॥ আমি স্বয়ং। আমি 
৩৫ 



৪5২ | বিচার-্টন্রোদয় । 

সত্ব ক্তায অন্ত্বানলীলি ন্নক্মাছিম মতি ভন্ন ভ্রার্ত। . 

সত্ব জলা বলব জব্যীব্যস্ব তালাস্ঘঘিনী সা তিল স্ব। ২ 
ন্থ স্ব দিনহহ্জ ভুষ্তব্মাল বালিহদৃহ্জন্ন: বহু । 
ননী বিলিন স্বলান্ব বিঃবীলালুল্ঘাঁ অন্ধাত্বীপন্ভুঘালি ॥ ও 
7 
কামর যং পুরুষং রক্ষিতুং বাগামি তং তং উগ্রং কদজমানায় রবি অধিকং 
করোমি। ব্রহ্মাণং অষ্টারং খধিং অতীন্দরিয়ার্থদশিন, ০৮, 'ভন-গ্রস্তং 

চ করোমি ইতি সর্বত্র যোজ্যম্। ৫। | 

ব্রিপুরবধসময়ে রুদ্রায় রুদ্রস্ত মহাদেবস্ত ধন্ুঃ চাপং অহং আঁতনোমি 

মৌব্ব্যা আততং করোমি। কিমর্থং ব্রন্দদ্বিষে ব্রাহ্মণানাং দে তন্মৈ। 
শরবে শরুং হিংসকং ব্রঙ্মহিংসকং ত্রিপুরবাসিনং অস্থরং হস্তবৈ হত 
হিংসিতুং। উশবঃ পূরকঃ। অহমেব জনায় জনরক্ষণায় সমদং শক্রভিঃ 

সহ সংগ্রামং কণোমি করোমি তথা গাব! পৃথিবী দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ অন্তরা 

মিতয়! আবিবেশ প্রবিষ্টবতী ৷ ৬। 

পিতরং দিবং অহং সবে জনয়ামি। কন্মিন্ অস্ত পরমাত্মনঃ মূর্ঘন্ 

যাহাকে ইচ্ছা! করি তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করি, তাহাকে স্থৃষ্টিকর্তা করি। 

তাহাফে খধি বা ইন্দিয়াতীত বিষন্বের প্রষ্টী করি, -এবং সুন্দর প্রজ্ঞাশালী 
করি। ৫। 

রুদ্র যে ত্রিপুরান্ুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহা! আমারই কার্য 

আমিই তাহাকে নিহত করার নিমিত্ত আপন শক্তি বারা রুত্রের ধনু বিস্তৃত 
করিয়াছি, আমার উপাসকজনের রক্ষার নিমিত্ত আমিই শত্রুর সহিত বু 

করিয়া থাকি, আমি এই স্বর্ণ ও পৃথিবীর বহিরস্তরে ওতপ্রোতভাবে 

প্রবেশ করিয়া রহিয়াছি। ৬। 
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ন্থলি আন জু ম ভ্াত্যাব্মলাহ্া স্ববলালি বিহা। , ৃ 

মহীতিতা পৰ্ হলা ছঘছিন্ঘলাললী লক্ষিলা বজলুল ॥০। 

র্ধনি উপরি। কারণভূতে তন্মিন্ হি বিয়দাদি কার্য্যজাতং বিবর্ততে তন্তযু 

পট ইব। মম চ যোনিঃকারণং সমুদ্রে সমুদ্রবস্তি অশ্মাৎ ভূতান্ ইতি 
সমুদ্রঃ পরমাত্মা তন্মিন। অপস্থ ব্যাপনশীলাধু ধীবৃত্তিষু অন্তর্মধ্যে যৎ 

রহ্ষচৈতন্তং তন্মম কারণমিত্ার্থঃ ৷ যত ঈদৃগ্ভৃতাহমন্মি ততে৷ হেতোঃ বিশ্বা 

বিশ্বানি ভূবন! ভূবনানি অনু অনুপ্রবিষ্টা ভূত্ব! বিতিষ্ঠে বিবিধ ব্যাপ্য 
তিষ্ঠামি। উত অপি চ অমুংগ্ভাং দ্বর্গলোকং উপলক্ষণমেতৎ কৃৎস্ং 

বিকারজাতং বর্মণ! কারণভূতেন মায়াত্মবকেন দেহেন মদীয়েন উপস্পৃশামি । 
য্বা অন্ত ভূলোকম্য মূর্ধীন্ মূর্ধনি অহং পিতরমাকাশং সুবে। সমুদ্রে 
জলধৌ৷ অপৃস্থু উদকেষু অন্তত্বধ্যে মম যোনিঃ কারণভূতঃ অস্ত পাখ্যঃ 
খষিঃ বর্ততে। যদ্বা সমুদ্রে অন্তরীক্ষে অপস্তু অন্ময়েযু দেবশরীরেষু মূল 

কারণভূতং ব্রহ্মচৈতন্যং বর্ততে। ততোহহং কারণাত্মিক! সতী সর্বাণি 
ব্যাপ্পোমি ॥ ৭ ॥ 

বিশ্বা বিশ্বানি সর্বাণি ভূবনানি ভূতজাতানি আরতমাণ! কারণরূপেণ 

উৎপানদয়্তী অহমেব পরেণ অনধিষিতা! স্বয়মেব প্রবামি প্ররর্তে বাত ইব 
যথা বাতঃ পরেণ অপ্রেরিতঃ সন্ স্বেচ্ছয়ৈব প্রবাতি তদ্বৎং। উত্তং 
নিগময়তি পর ইতি সকারাস্তঃ পরস্তাদিত্যর্থঃ। যথা অধঃ ইতি অদর্থে। 

আমিই এই ভুলোকের উপর স্বর্গলোককে প্রসব করিয়াছি, 
|গরমাত্মাতে যে সর্ববব্যাপিনী ধীবৃত্তি আছে তম্মধ্যবর্তীব্রক্মচৈতন্তই আমার 
আবির্ভীবের কারণ। সেই হেতু আমি চৈতন্তরূপে এই জ্রিভূবন ব্যাপিয়া 
স্থিতি করিতেছি এবং প্রক্কতিরূপেও সমন্তে স্পর্শ করিয়৷ আছি। ৭। 

আমি ম্বতন্ত্ ঈশ্বর আমার কোনও কার্ধ্য করিতে অন্তের সহায়তার 
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নম! বিমলবদনায়ৈ ভূভূবঃ শ্বঃ পরমকলায়ৈ 
কেবলপরমানন্ছন্দৌহকপালৈ ইতি । 

_- সিদ্ধিকরে শ্ফৈ' শ্ফো” হা" হী" স্বাহান্বরূপিনী । 

করীড়াস্থানে স্বাগতং ত্বং স্বাহ ত্বং স্বধা ত্বধ্চ বৌষট্ ত্বধোক্কারঃ। 
ত্ঞ্চ লঙ্জাদিবীজং হব্যং ভোক্ত1 ত্বং বৈ স্বয়ং দেবী ত্বং বৈ দেবাঃ। 

শুরুপক্ষে পুষ্যাত্বং পিত্রান্াঃ রুষ্ণপক্ষে প্রপৃজ্যান্বং বৈসত্যং নিষ্প গ্রথত 

হ্বরূপমূ। 
ত্বং নত্বাহং বোধয়ে নঃ প্রসীদ। ত্বং বৈ শক্তী রাঁবণে রাঁঘবে বা রুদ্র। 
দ্বৌবামপি হান্তি সা ত্বম্ শ্ুদ্ধবাম মেকং প্রবর্দাস্তাং দেবীবোধয়ে নঃ। 

ইতি খণেদীর-্রীদেবীহুক্তং সম্পূর্ণং। 

পপ ৩ আপ পা পপ 5 আপা পপ স্টপ ০ 

পরে! দিবা দিবঃ আকাশন্ত পরন্তাৎ। এন! পৃথিব্যাঃ। পরঃ পরন্তাৎ। 

 উপলক্ষণমেতৎ।  উপাদানমুপলক্ষণং। এতছুপলক্ষিতসর্বন্মাৎ বিকার- 

জাতাঁৎ পরস্তাৎ বর্তমান অসঙ্গোদাসীনকৃটস্থটৈতন্তরূপাহং মহিমা মহিয় 
তত্রাবতী সংবভূব । এতৎ দর্বতৃতান্মীত্যর্থঃ। ৮। 

কিট 

 আপেক্ষা নাই, আমি নিজেই এই ব্রিভুবন স্ষষ্টি করিয়া ইহার অস্তরবাহিরে 

বারুর--গায় শ্বতত্ত্রভাবে বিরাজ করিতেছি এবং পৃথিব্যাদি সমস্ত লোকেই 
। আমি নিজ মহিমায় অধিষ্টিতা আছি, কিন্তু আমি স্থয়ং নিলিত্া॥ আমাতে 

হরাটারা গান | 
্ -সঁতি শ্ীমৎ দাদা গুদ 

শ নথ ঞ" 2 
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৪ 

শ্রীদেবী স্তৃতি। 

ললী ইচ্ছা লন্থাবজ্য জি্াধ ঘলল নম: । 
লম: দন মলাধ লিঘনা: সব্যনা: ঝা লাম ॥ 

নামব্নিশব্বাঁ লঘভা জনবন্লী ইবীনবনাঁ জননী জ্ভাল্। 
তমা ইন্বা মহযালন্ব দঘত্য তবলা লায়ন নম: ॥ €/ 
ব্নী ল্রাব্বলজনতন্ম ইন্াব্লা নিকব্রকদা; অ্মনী শ্রহন্লি। 

মালা মন্নলু্' তৃষ্কালা ঈন্ৃনানজ্ান্তযন্তৃছূন নত ॥ ২॥ 
জাহান লক্মুনা নত্যনা জন্হলানহ্ম্। 
বহত্সনীলহিলি হন্বত্ত্িলব লাল: দানা মিম্বাম্ ॥ই। 
মক্তাবহুমীষ্ব শিষ্বন্ত অক্নঘিদ্রিত্ব ভীম 
নবী হ্ন্বী: সন্্রীহজ্বান্ ॥ ৪ ॥ 

গ্োতনশীলা তুমি! তুমি প্রক্গ প্রভৃতিকেও স্ঞ্কিকার্ধ্যে নিযুক্ত কর 
বলিয়৷ তুমি মহাদেবী তোমাকে নমস্কার, তুমি মঙ্গলদায্িনী তোমাকে 
মবদা নমস্কার করি। তুমি মূল প্রক্কৃতিরূপিণী, তুমি চিপ্রক্কতিরূপিণী। 
তোমাকে সংবতচিত্তে আমর] প্রণিপাত করিতেছি। তুমি অগ্নিবর্ণা-_ 
ভ্ঞানাগ্সি দীপ্তা, তুমি তপন্তা প্রভাবে অতিশয় তেজোমন়ী, চন্তরহূর্ধ্য অগ্নি 
স্বরূপিণী তুমি, যে যেমন কর্ম করে তুমি তাহার জন্ত সেইক্পপ কর্মফল 

বিধান কর; ছুঃখেই *তোমার কোলে যাওয়া যান, তুমি দীন্তিমযী ক্রীড়া- 
ময়ী। মা! আমি তোমার শরণ লইলাম। সংপার-সাগর হইতে 
নিস্তার-কারিণী তুমি। ছুঃখময় সংসার-দাগর হইতে পরিত্রাণ পাইবার 



৪৩৬ বিচার-চন্ত্রোদয় | 
১০০১১ 

নমো! বিরাট্ শ্বরূপিণ্যে নমঃ সুত্রাআমূর্তয়ে | 
নমে! ব্যাকুতরূপিণ্যে নমঃ শী বন্ধমুর্তয়ে ॥ ৫ ॥ 
যদজ্ঞানাজ্জগতাতি রজ্ছুসর্পশ্রগাদদিবং। 

যজজ্ঞানাল্লয়মাপ্রোতি নুমস্তাং ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৬ ॥ 

নুমস্তৎপদলক্ষ্যার্থ, চিদেকরসবূপিনীং | 

অথগানন্দরূপাঁং তাং বেদতাৎপর্য্যভূমিকাম্ ॥ ৭॥ 

পঞ্চকোশাতিরিক্তাং তামবস্থাত্রয় সাক্ষিসীং। 
পুনত্বং পদলক্ষ্যার্থাং প্রত্যগাত্মস্বরূপিণীম্ ॥ ৮ ॥ 

নমঃ প্রণবরূপারৈ নমো হ্রীঙ্কারমূর্তয়ে। 

নানামন্ত্াত্মিকায়ৈ তে করুণায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৯ 

ইতি স্তত তদা দেবৈর্মপিহবীপাধিবাসিনী । 

প্রাহ বাচা মধুরয়! মত্তকোকিল নিঃম্বনা ॥ ১০ ॥ 

জন্ত তোমাকে প্রণাম করিতেছি! বাক্য সকল তোমার শক্তিতেঃ 

উচ্চারিত হয়। দেবতাগণ তোমাকে দেবি! * * ঞদেবি! তুমি 

অন্লবলাদি সর্বার্থসাধক বাকৃম্বরূপিপী। আমাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া 

তুমি আমাদের সম্মুখীন হও। সর্বাস্তক কালেরুও রাত্রি তুমি, বেদ সক 
তোমাকেই স্তব করেন, বিষুশক্তি মহালক্ষমী তুমি, ভাবী স্বন্দমাতা৷ তুমি, 
্রহ্গশক্তি বেদমাত! সরম্যতী তুমি, দেবমাতা অদিতি তুমি, দক্ষ দুহিতা 

' সতী তুমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। তুমি জগতের মঙলবিধায়িনী 
. তুমিই অখিল জগতকে পবিত্র ক্র। আমরা তোমাকে মহানম্ীরূপে 

জাঁনিতেছি, সর্বশক্তিরূপে ধ্যান করিতেছি। মা তুমি সেই জ্ঞান ও 

ধ্যানে আমাদিগকে প্রেরণ কর। বিরাট্ন্বরূপিণী তুমি তোমাকে 

নমস্কার; হিরপ্যগর্ভরূপিণী তুমি তোমাকে নমস্কার তুমি মহদাদি 



বিচার-চন্ছ্োদয়। ৪৩৭ 
হা বাপি 

পাপা পল ০০০৬০০৯১২১৬৯১৯২২০৭০০১৯৯ 
৪৩১৪ 

লিপ এসি 

শ্রীদেবুবাচ। | 

তি্ঠস্তাং ময়ি কা চিন্তা যুম্মীকং ভক্তিশালিনাং । 

সমুদ্ধরামি মন্তক্তান্ ছুঃখসংসার সাগরাৎ॥ 

ও নমশ্চগ্ডিকায়ৈ। 
৫ 

অথ চণ্তীপাঠক্রমই ॥ 

নারার়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চেব নরোত্মং 

দেবীং সরস্বতীঞ্চেব ততে। জয় মুধীরয়েৎ॥ 

 মার্কতেয় উবাচ ॥ 

্রহ্ধন্ কেন প্রকারেণ দুর্গীমাহাত্মযমুত্তমং। 

শীস্্ং সিধ্যতি তৎ সর্বং কথয়স্ব মহামতে ॥ 

ব্যারুতরূপিনী তোমাকে নমস্কার, তুমি ব্রন্ধের মৃত্তি তোমাকে নমস্কার । 

রজ্ুতে ও মালাতে যেমন অজ্ঞানে দর্প ভাসে সেইরূপ অজ্ঞান বশতঃ 

লোকে দেখে তুমিই জগত্রূপে ভাপিয়াছ। তোমাকে জানিলেই জগদাদি 

লয় হইয়া যাক়্। সেই ভূবনেশ্বরী ভূমি! তোমাকে আমরা প্রণিপাত 

করি। অথণ্ড আনন্বন্বরূপিণী তুমি, এক মাত্র চিৎ বা! জ্ঞানরসন্বরূপিণী 

তুমি, তুমি ততৎপদের লক্ষ্যার্থরূপিণী ) তুমি বেদের অর্থ সমুহের ভূমিকা, 

গঞ্চকোশ হইতে ভিন্না তুমি, জাগ্রদাদি তিন অবস্থার সাক্ষিণী তুমি, ত্বম 

পদেরও লক্ষ্যার্থরূপিনী তুমি; তুমি জীবে জীবে আবার আত্মারূপিণী, 

্স্কাররূপিবী, নানা মন্্ররূপিনী, করুণাময়ী তুমি তোমাকে নমঙ্কার। 

দেবতাগণ মণিঘবীপাদ্দিবারিনীকে এইরূপে গ্তব করিলে তিনি মধুর 

কোকিল-স্বরে বলিলেন আমি তোমাদের আদি । আমার ভক্তদিগকে 

এই মংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিতে আমিই আছি। 



৪৩৮ বিচার-চক্দ্রোদয় । 

অর্গলং কীদৃশং প্রোক্তং বিস্তরেণ বদন্ব তৎ। 
প্রসন্নো যদি যে ব্রহ্গন্ শ্রোতুং কৌতৃহলং মহৎ ॥ 

ব্রজ্মোবাচ 1 

বিধায় পুজনং দেব্যা যথাশক্তি থাবিধি। 

সমাহিতমনা তৃত্বা। প্রপঠেদর্গলং ততঃ ॥ 
অর্গলং পাপজাতস্য দারিদ্র্যস্য তথাপরং । 

ইদমাদৌ পঠিত্বা তু পশ্চাৎ শ্রীচঙ্ডিকাং জপেৎ ॥ 

অর্গলং কীলকঞ্চাদৌ পঠিত্বা কবচং পঠেৎ। 
জপেৎ সপ্তশতীং পশ্চাৎ ক্রম এষ শিবোদিতঃ ॥ 

অর্গলং ছুরিতং হস্তি কীলকং ফলদং তথা । 

কবচং রক্ষতে নিত্যং চণ্ডিকাত্রিতয়ং দিশেৎ॥ 

অর্গলং হৃদয়ে যস্য স চার্গলময়ঃ সদ! । 
ভবিষ্যতীতি নিশ্চিত্য শিবেন রচিতং পুরা ॥ 

কীলকং হৃদয়ে যস্য স কীলিতমনোরথঃ। 

ভবিষ্যতি ন সন্দেহো নান্তথা শিবভাধিতম্ ॥ 
কবচং হৃদয়ে যস্য স ব্রহ্ধক বচঃ খলু। 

বন্ষণা নির্দিতং পূর্বমিতি নিশ্চিত্য চেতসা ॥ 
অস্ভেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্ীঅমুকদেবশম্ী তত্তৎফলসিদ্ধিকাম: 

শ্রীমচ্চগ্ডিকাগ্রীতিকামো বা মার্কগেয় ' উবাচ ও | সাবণিঃ হুরধ্যতনয় 

ইদ্যা্দি. সাঁবির্ভবিতা মন্ুঃ ৩ ইত্যন্তগ্রস্ন্ত দেবীমাহাত্মযফলকন্ত 
সক্কৎ, দ্িকত্বতিকত্বো বা পাঠমহং করিষ্যে ।॥ তত আসনাধো 

জলাদিন! ত্রিকোণং বিলিখ্য ও নহীং. আধারশক্তি কমলাসনা? 

নমঃ ইতি আধারশক্কিং সংপুত্য তছুপরি আধনমাস্তীর্য । পৃর্থীতিমন্তর্ 



বিচার-চন্দ্রোদয । ৪৩৯ 

মেরপৃষ্ঠ খধিঃ হুতলংছন্দঃ কুদ্ধোদেবতা আসনগ্রহণে বিনিয়োগঃ। 
ও পৃথ্বি ত্বয়া ধূতা লোকা৷ দেবি ত্বং বিষ্ঞনা ধৃতা। ত্বঞ্ষধারয় 

মাং নিত্যং পবিভ্রং কুরুচাসনমিতি সংপ্রার্থ্য তশ্িক্লাসনে প্রান 

উদজ্বুখো। বা উপবিশেৎ। ততঃ বামে গুরুভ্যো নমঃ দক্ষিণে গণপতয়ে 

নমঃ ইতি গুরুগণপতী নত্ব! ভূত-শুদ্ধাদিকং কুর্য্যাৎ। 
প্রথমং নমো দেট্যে মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ | নমঃ প্রককত্যৈ 

ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ ম্মতাম্ ইতি মন্ত্রেণ পুস্তকং সংপৃজ্য আধারে 
স্থাপয়েৎ॥ ূ 

[ আধারে স্থাপয়িত্বাতু পুস্তকং বাঁচয়েৎ ততঃ। 

হস্ত সংস্থাপনাৎ দেবী নিহস্ত্যর্ধফলং যতঃ ॥ 

যাবন্ন পৃ্যতেহধ্যায় স্তাবন্ন বিরমেৎ পঠন্। 
অন্ুক্রমং পঠেদ্দেবি শিরঃকম্পাদিকং ত্যজেৎ ॥ 

ভ্রমাদধ্যায়মধ্যে চেদ্ বিরামো। ভবতি পরিয়ে । 

গুনরধ্যায় মারভ্য পঠেৎ দর্বং মুস্থস্ততঃ ॥ 
সুনেৎ প্রদদীপিতে বহ্ছৌ তিলধান্তাদি তও্লান্। 
ধর্দসামর্থ্যসংসিদ্ধ্যে মোক্ষার্থী পায়সং ছনেৎ॥ 

ইতি শ্রীবারাহীতন্ত্রে শ্রীহরগৌরীসংবাদে। ] 

অথ চণ্তীধ্যানম্। 

মধ্যে নুধাক্ষিমণিমগুপরত্ববেদী সিংহাসনোপরিগতাং পরিগীতবর্ণাম্। 
পীতাম্বরাং কনকতূষণমাল্যশোভাং দেবীং ভজামি ধৃতমুদ্নগরবৈরিজিষ্বাম্ ॥ 

ইতি ধ্যাদ্থা, ও এ হী'ী' হী'হীকীং নমঃ। টির 
শঙ্যপচারৈঃ লংপুজ্য অর্গলাং পঠেৎ॥ 



8৪৬ বিচার-চন্দ্রোদয় । 

১ 

অথ অর্গলা স্ত্রোত্রম্। 

ও নমশ্ণ্ডিকায়ে। 

ও জয়ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপসারিণি। * 

জয় সর্ধগতে দেবি কালরাত্রি নমোহস্ত তে ॥ 

জয়স্তী মঙ্গল! কালী ভদ্রকালী কপালিনী ৷ 

দুর্গা শিবা ক্ষম! ধাত্রী গ্বাহ! শ্বধ! নমোহস্ত তে ! ১ 

জয়স্তী (সর্বোৎকৃষ্টা ; গুণত্রয় সাম্যাবস্থোপাধিক-ত্রহ্গরূপিণ্যা তগ- 

বত্যাঃ সর্ধকারণত্বাৎ ) মঙ্গল! ( মঙ্গং জননমরণাদি রূপং সর্পণং ভক্তানাং 

লাঁতি নাশয়তি সা মোক্ষপ্রদ! মঙ্গলেত্যুচাতে ) কালী ( কলয়তি তক্ষয়তি 

সর্বমেতৎ প্রলয়কালে ইতি ) ভদ্ত্রকালী ( ভদ্রং মঙ্গলং কলয়তি শ্বীকরোতি 

ভক্তেভ্যে। দাতুমিতি ভদ্রকালী; ভদ্রকালী সুথপ্রর্দেতি রহস্তাগমেহর্থ- 

কথনাৎ ) কপালিনী (ব্রঙ্গাদীন্ নিহতা তেষাং কপালং গৃহীত্বা প্রলয়কালে 

অটতীতি। প্রপঞ্চরপাদুজং হস্তে ষস্তা ইতি বা কপালিনী মত্ব্থীয় ইনিঃ; 

প্রপঞ্চাযুজহত্তা চ কপালিন্থ্যচ্যতে পরেতি রহন্তাগমাৎ ) দুর্গী ( ছুঃখেন 

অষ্টাঙ্গযোগসর্ধকর্মোপাসনারূপেণ ক্লেশেন গম্যতে প্রাপ্যতে সা) ক্ষমা 

( ভক্তানামন্তেষাং বা! সর্বানপরাধান্ ক্ষমতে জননীত্বাৎ সাতিশয় কারুণা- 

বতী ক্ষমা ইতি উচ্যতে ) শিব! (চিন্্রপিণী ) ধাত্রী (র্বপ্রপঞ্চধারণকর্্ী ) 

হে দেবি, হে চামুণ্ডে, তুমি সর্কশ্রেষ্ঠটরূপে বিরাজ কর $ হে মা, তুমি 

( বিস্বকারী ) তৃতগণের অপসারণ করিয়া থাক, তুমি সর্বশ্রেষ্টরূপে বিরাজ 

কর? হে সর্বন্তর্যামিনি, হে দেখি, হে কালরাত্রিম্বরূপে, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠরূপে 
55878858176 

এ. অয় ভূতার্তিহারিণি ইতি বা! পাঠঃ। 



বিচার-ন্দ্রোদয় । ৪৪১ 

মধুকৈটভবিধবংসি * বিধাতৃবরদে নমঃ। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো৷ দেহি ছিষে। জহি ॥ ২ 

মহিষাস্থুরনির্নাশ-বিধাত্রি বরদে নমঃ । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি বশে! দেহি ছিষো! জহি ॥৩ 

ধুত্রনে্রবধে দেবি ধর্মমকামার্থবায়িনি । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি বশো৷ দেহি ছিষো৷ জহি ॥8 

স্বাহা ( দেবপোধিণী ) স্বধা (পিতৃপোষিণী ) এতাদৃঙ, মহাগুণবতী যা 

ত্রমসি ততন্তে তুভ্যং নমো! নমস্কার এবাস্ত কেবলম্। নতু তাদৃশ্তাঃ 

পরিচর্য্যায়াং সামর্থ্যমন্তীতি ভাবঃ ॥ ১ 

মধুকৈটভয়োধিধ্বংসিনী নাশিনী চ সা বিধাতুর্বরদী! চ ইত্যর্থঃ। মধুং 

কৈটভনাশার্থ; রণ স্ততা সতী তশ্মৈ বরং দদৌ ইতি কথা দেবীতাগবতে 
প্রথমস্ন্ধে প্রসিদ্ধা। রূপং রূপ্যতে জ্ঞায়তে ইতি রূপং পরমাত্মবস্ত। 

রূপং ভবেদ্ বিন্ুরমন্দকাস্তিরিত্যাগমাৎ তদ্দেহি মহাং মত্কৃত-নমস্কারে- 

নৈব প্রসন্ন! সতী তথা জয়ং জয়ত্যনেন পরমাত্মনঃ স্বরূপমিতি জয়ো 

বোস্ৃতিরাশি স্ততো জয়মুদীরয়েদিত্যত্র প্রসিদ্ধন্তং দেহি। যশো দেহি 

সহনৌ যশঃ ইতি শ্রতিপ্রসিদ্ধং তত্বজ্ঞান সম্পাদনজগ্তং যশস্তদ্দদেহি কাম- 

োধাদীন্ শত্রুন্ জহি নাশয় ॥ ২ ৃ্ 

বিরাজ কর। মা, তুমি জযস্ত মঙ্গল! কাদী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গ 
শিবা ক্ষম। ধাত্রী শ্বাহা স্বধা_-এই সকল নামে অভিহিত হও, তোমাকে 

প্রণাম করি। মা, তুমি মধুকৈটভকে বিনাঁশ করিয়াছ' তুমি বিধাতাকে 
বর দিয়াছ, তোমাকে প্রণাম করি ১ তুমি আমাকে রূপ-স্বরূপেস্থিতি_ 
দাও,যশ-_তবজান সম্পীদক যশ দাও এবং আমার কামক্রোধাদি শক্রগণকে 

* মধুকৈটগবিদ্রাবি ইতি বা পাঠঃ) 



৪৪২ বিচার-চন্ত্রোদয়। 

রক্তবীজবধে দেবি চও্মুণ্ডবিনাশিনি। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি দ্বিষো জহি 1৫ 
নিশস্তপুভ্তনির্নাশি ত্রেলোক্াগুভদে নমঃ। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি ছিষো৷ জহি ॥৬ 
বন্দিতাজ্যিযুগে দেবি সর্বসৌভাগ্যদায়িনি | 
রূপং দেহি জয়ং দেহি শে! দেহি দ্বিষো! জহি ॥৭ 
অচিস্ত্যপ্ূপচরিতে সর্বশক্রবিনাশিনি। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি শো দেহি দ্বিষো জহি ॥৮ 
নতেভ্যঃ সর্বদা ভক্ত্যা চাপর্ণে ছুরিতাঁপহে। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি দ্বিষো! জহি 1৯ 

বিলাশ কর মা, তি মহিবাুরকে বিনাশ করিগাছ হে সির, 
হে বরদে, তোমাকে প্রণাম করি; তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, 
যশ দাও এবং আমার শক্রগণকে বিনাশ কর। বা, তুমি ধুত্রলোচনকে 
বধ করিয়াছ, তুমি ধর্ম অর্থ কাম প্রদান করিয়া! থাক) হে দেবি, 
তুমি আমাকে রূপ দাও, অয় দাও, যশ দাও এবং আমার শক্রগণকে 
বিনাশ কর। মা, তুমি রক্বীজকে বধ করিয়াছ, চওমুগ্ডকে বিনাশ 
করিয়াছ/ হে দেবি, তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও 
এবং আমার শক্রগণকে বিনাশ কর। মা, তুমি নিশুস্তকে বিনাশ 
করিয়াছ, তুমি ব্রেলোক্যের গুভদায়িনী, তোমাকে প্রণাম করি তুমি 
আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শব্রগণকে বিনাশ 
কর। মাঃ তোমার চরপদ্বয় সকলে বন্ধন! করিয়া! থাকে, তুমি সকল 
সৌভাগ্য প্রধান কর ? হে দেবি, তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও যশ 
নাঁও এবং আমার শক্রগণকে বিনাশ কর। মা, তোমার রূপ ও চরিত্র 
অচিত্তনীয়, তুমি সকল শক্র বিনাশ করিয়৷ থাক; তুমি আমীকে রূপ 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৪৪৩ 

স্তবস্তযো ভক্তিপূর্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে দেহি দ্বিষো! জহি ॥১০ . 

চণ্ডিকে সততং যুদ্ধে জয়স্তি পাপনাশিনি । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১১ 

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্। * 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১২ 

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্ | + 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো! দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৩ 

বিধেহি ছিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ । 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৪ 

পন সপ পপ ৫ 

দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শক্রগণকে বিনাশ কর । হে অপর্ণে, 

হে ছুরিতহারিধি, তোমাকে যাহার! সর্বদ! ভক্তিসহকারে প্রণাম করে, 

তাহাদিগকে রূপ দাও, জয় দাও, শ দাও এবং তাহাদের শক্রগণকে 
বিনাশ কর। হে চগ্তিকে, হে ব্যাধিনাশিনি, তোমাকে যাহা'র। ভক্তিপুর্ববক 

স্তব করে, তাহাদ্দিগকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং তাহাদের শক্রু- 
গণকে বিনাশ.কর। মা, তুমি যুদ্ধে সর্বদা জয়লাভ করিয়া থাক, তুমি 
পাপ নাশ কর; হে চণ্ডিকে, তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও যশ দাও 
এবং আমার শক্রগণকে বিনাশ কর। হে দেবি, তুমি আমাকে সৌভাগ্য 
ও আরোগ্য দাও, পরম নখ দাও, রূপ দাও, জয় দাও, বশ দাও এবং 

মামার শত্রগণকে বিনাশ কর । হে দেবি, ১8 কল্যাণ বিধান 

িসজি বাড়ি
র মিডিয়ার ঁ 

5 পাংশিযনিতিযাপাঠ। 
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সুরাস্থরশিরোরত্ব নিদ্বৃষ্ট চরণাধুজে। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৫ 

বিস্তাবস্তং যশস্বস্তং লক্ষমীবস্তঞ্চ মাং কুরু। & 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৬ 

দেবি প্রচণ্ডদোর্দগুদৈত্যদর্পনিস্দনি । 1 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৭ 

গ্রচগদৈত্যদর্পন্বে চঙ্খিকে প্রণতায় ষে। 

রূপং দেহি জয়ং দেহি বশো' দেহি দ্বিষো জি ॥ ১৮ 

চতুভূর্জে চতুর্বক্ত,সংস্ততে পরমেশ্বরি। 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি ছ্বিযো জহি ॥ ১৯ 
৮৮০ তাপসী 

কর ও বিপুল সম্পত্তি বিধান কর ;$ আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও 

এবং আমার শক্রগণকে বিনাশ কর। মা, তুমি বিদ্বেষিগণের বিনাশ সাধন 

কর, আমার প্রচুর বল বিধান কর, আমাকে র্প দাও, জয় দাও, যশ দাও 

এবং আমার শক্রগণকে বিনাশ কর। মা, ( প্রণত ) স্ুরাস্থরগণের শিরঃ- 

স্থিত মুকট-রত্বে তোমার চরণকমল ঘধিত হইতেছে; তুমি আমাকে রূগ 
দাও, জয় দা9, যশ দাও এবং আমার শত্রগণকে বিনাশ কর। মা, তুমি 

আমাকে বিঘ্বান্, যশস্বী ও লঙ্ষ্মীবানকর; আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, 

বশ দাও এবং আমার শক্রগণকে বিনাশ কর 1 হে চগ্ডিকে, তুমি প্রচ 

দৈত্যগণের দর্প নাশ করিয়াছ ) মা, আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি; 
তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, বশ দাও এবং আমার শক্রগণকে বিনাশ 

কর। হে চতুভূর্জে, চতুরানন ব্রহ্মা তোমার স্তব করিয়। থাকেন € ছে 

* লঙ্বীবং জনং কুরু ইতি বা পাঠঃ 

1 বিনাশিনি ইতি ব! পাঠঃ। 
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কৃষ্ণেন সংস্ততে দেবি শঙ্বতক্ত্য। সদান্বিকে 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২০ 

হিমাচলন্থৃতানাথসংস্ততে পরমেশ্বরি। 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি দ্বিষে! জহি ॥ ২১ 

ইস্জরাণীপতিসভ্ভাবপৃজিতে পরমেশ্বরি। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো! দেহি ছিষো জহি ॥ ২২ 

দেবি ভক্তজনোদ্দামদতানন্দোদয়েহন্থিকে | 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি ছিষে। জহি ॥ ২৩ 

ভাধ্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্যনুসারিণীং। 

রূপং দেহি জয়ং দেহি শে! দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৪ 

তারিণি দুর্মসংসারসাগরম্তাচলোস্তবে । 

রূপং দেহি জম্মং দেহি যশো! দেহি ছিষো জহি ॥ ২৫ 
শশী পা পিসসজপপা 

তারিণীমিতি মার্কগেয়পুরাণপ্রসিদ্ধয়া মদালসন্ভা বাশিষ্টরামায়ণ- 

প্রসিদ্ধয়া চূড়ালয়! চ তুল্যাম্। আগ্ধয়৷ পুত্রস্তারিতে। দ্বিতীয়য়৷ পতিরেব 
তারিত ইতি তত্রাখ্যানাৎ ॥ ২৫ 

পরমেম্থরি, তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্র- 

গণকে বিনাশ কর। হে দেবি, বিষু তোমায় সর্বদা 'ভক্তিসহকারে ্তব 
করিয়া থাকেন; হে অস্বিকে, তুমি সর্বদা আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, 

যশ.দাও এবং আমার শত্রগণকে বিনাশ কর। হে পরমেশ্বরি, পার্বতীপতি 

মহাদেব তোমায় স্তব করিনা থাকেন? তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, 

বশ দাও এবং আমার শক্রগণকে বিনাশ কর। হে পরমেশ্বরি, শচীপতি 
ইস তোমায় তত্তিপূর্্রক পুজা করিয়া থাকেন ) তুমি আমাকে রূপ দাও, 



৪৪৬ বিচার-চক্ত্রোদয়। -৮. 

ইনদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্সরঃ | 

সগ্ডশতীং সমারাধ্য র়রমাপ্রোতি ছু্ভম্ ॥ ২৬ 

 ইত্যর্থলাস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥ 

থু 

অথ কীলকস্তব। 

মার্কগেয় উবাচ। 

বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদীদিব্যচক্ষষে । 

শ্রেরঃপ্রাপ্তিনিমিত্বায় নমঃ সোমার্ধারিণে ॥ ১ 
পিস্তল পা 

জয় দাও, ষশ দাও এবং আমার শক্রগণকে বিনাশ কর | হে দেবি, তুমি 
ভক্ত-জনদিগকে অবাধ আনন্দ ও অভ্যুন্যয় দান করিয়! থাক ; হে অগ্থিকে, 

তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শক্রগণকে বিনাশ 

কর। মা, যেরূপ স্ত্রী আমার মনোহারিণী হইবে ও আমার অভিপ্রায়ের 

অনুসরণ করিবে--সেইরূপ ভার্ধা আমাকে দাও, রূপ দাও, জয় দাঁও, যশ 

দাও এবং আমার শক্রগণকে বিনাশ কর। হে অচলনন্দিনি, তুমি ছ্র্গম 

ভবসাগর হইতে সকলের পার করিয়া! ধাক; তুমি আমাকে রূপ দাও, 

জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শক্রগণকে..বিনাশ কর। লোকে এই 

স্তব পাঠ করিয়া তার পর দেবীমাহাত্ম্যরূপ মহাস্তোত্র পাঠ করিবে। 
-যে এইরূপে সপ্তশতীনামক দেবীন্তোত্র পাঠ করে, সে হর্লত বর প্রাপ্ত হয়। 

- আীতামাচরণ কবিরত্ব অনুদিত-_ 2 
_ (কীলক শবে অর্থ চাবি; টি টিটি গাদিটার 

দেবীমাহাত্মোর চাবি খোলা হয় অর্থাৎ পাঠের সম্যক্ ফল পাওয়া যায় )। 

*. মার্কপ্ডের কহিলেন ।-_বিপুদ্ধ জানই ধাহাঁর সুর্ধি, বেদতরয় বাহার 
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৮১. সলাসিলাস্টিাস্পিটিসপ সিপা ি 

সর্বধমেতছিজানীয়ান্মস্বাণামপি কীলকং। 

সোহপি ক্ষেমমবাপ্সোতি সততং জপাতৎপরঃ ॥ ২ 

সিধ্যন্ত্যচ্চাটনাদীনি কর্ম্মাণি সকলান্তপি | 

এতেন স্তবতাং দেবীং স্তোত্রবৃন্দেন ভক্তিতঃ ॥ ৩ 

ন মন্ত্রে নৌষধং তশ্ত ন কিঞ্চিদিপি বিদ্যতে। 
বিনা! জপ্যেন সিধ্যেত্ত, সর্ববমুচ্চাটনাদিকম্.॥ ৪ 

সমগ্রাণ্যপি সেন্শ্যন্তি লোকে শক্কামিমাং হরঃ 

কৃত্বা নিমন্ত্রয়ামাস সর্বমেবমিদং শুভম্ ॥৫ 

স্তোত্রং বৈ চণ্ডিকায়াস্ত তচ্চ গুহাং চকার সঃ। 

স প্রাপ্রোত্রি সুপুণ্যেন তাং যথাবন্লিমন্ত্রণাম্ ॥ ৬ 

, সোইপিক্ষেমমবাপ্লোতি সর্বমেব ন সংশয়ঃ | 

কৃষ্ণারাং বা চতুর্দস্তা মষ্টম্যাং বা সমাহিত ॥ ৭ 

পা শট স্পা আপ 

দিবা চক্ষুঃ, যিনি শ্রেয়োলাভের হেতু, সেই চন্রার্থচুড়ামণি মহাদ্দেবকে 
প্রণাম করি। ( দেবামাহাত্মারূপ ) মন্ত্রসমূহের এই কীলক সর্বতোভাবে 
বে অবগত হয়, সেই ( দেবীমন্ত্ব) জপপরারণ হইয়া সতত মঙ্গল লাভ 
করে। এই সকল স্তোত্র দ্বারা যাহার! ভক্তিপূর্ববক দেবীকে স্তব করে, 
তাহাদের (শত্রুর ) উচ্চাটন প্রভৃতি কার্য সিদ্ধ হয়। তাহাদের মন্ত্র 
ওধধ প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন নাই ) বিন! মন্ত্জপে উচ্চাটনাদি সকল 
কাধ্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে । মহাদেব মনে মনে এইরূপ ভাবিলেন-_- 
জগতে (যেষাহা! মনে করিবে, চস্তীপাঠে ) সমস্তই ত সিদ্ধ হুইবে। 
এই আশঙ্কা করিয়া! তিনি চণ্ডিকার এই: শুভ স্তোত্র ( কীলক দ্বারা ) 
গোপন করিয়! রাখিয়াছেন । যাহারা যণাবিধি মন্ত্র জপ করিয়া থাকে, 
তাহার যেরূপ পুথ্য লাত.করে, (যে এই কীলকপ্তব পাঠ করে ) সেও 

সী 
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দদাতি প্রতিগৃহাতি নান্ততৈষ প্রসীদদতি । 
ইং রূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্॥ ৮ 

যে! নিষ্ষীলাং বিধাযৈনাং চণ্ডীং জপতি নিত্যশঃ ৷ 
স সিদ্ধঃ সগণঃ সোহথ গন্ধর্কে! জায়তে গ্রুবম্ ॥ ৯ 

ন চৈবাপাটবং তশ্ত ভয়ং ক্কাপি ন জায়তে। 

নাপমৃত্যুবশং যাতি মৃতে চ মোক্ষমাপু য়াৎ ॥ ১০ 

জ্াত্ব! প্রারভ্য কুব্বীত হৃকুর্বাণো! বিনশ্ততি। 
ততো৷ জ্ঞাত্বৈব সংপূর্ণষিদং 'প্রারভ্যতে বুধৈঃ ॥ ১১ 

সৌভাগ্যাদি চ ষকিঞ্চিদৃশ্ততে ললনাজনে । 
তৎ সর্ধং ততপ্রসাদেন তেন জপ্যমিদং সদা ॥ ১২ 

সাপ শিপ 

তাদৃশ উৎকষ্ট-পুণ্যবলে দেবীকে প্রাপ্ত হয় এবং নিঃসন্দেহ সর্ববিধ মঞ্গল 

লাভ করে! ( শুর্লপক্ষের ) বা কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী ও অষ্টমীতে একাগ্র- 

চিত্ত হইয়া (এই স্তব) যে দান করে ও প্রতিগ্রহ করে অর্থাৎ শোনায় ও 
শোনে ( তাহার প্রতিই দেবী প্রসক্প হন ), অন্তথা তিনি প্রসন্ন হন না। 

এইরূপ কীলক দ্বারা মহাদেব ( দেবীমাহাত্্য ) বন্ধ করিয়! রাখিয়াছেন। 
যে বাক্তি ( কীলকন্তব পাঠ ছারা )কীলক উন্মুক্ত করিয়া প্রত্যহ চণ্ডী পাঠ 

করে, সে সিদ্ধ হয়, সে দেবীর গণ ( অনুর ) হয়, এবং তৎপরে গে 

নিশ্চয়ই গন্ধর্ব হইয়া জন্মে । তাহার কোন কার্ধ্ে অপটুতা৷ থাকে না, 

কোথাও ভয় জন্মে না, সে অপমৃত্যুর বশ হয় না, এবং মৃত্যু হইলে মোক্গ 

লাভ করে (ইহা!) অবগত হইয়া! ( দেবীমাহাত্ম্যপাঠ ) আরম্ভ করিয়া 
অগ্রে এই কীলকন্তব ( পাঠ ) করিবে, তাহা না করিলে বিনাশগ্রাপ্ত হয়। 

অতএব পণ্ডিতের! সম্যকৃর্ূপে অবগত হইয়া অগ্রে ইহা পাঠ করি 

থাকেন। শ্ত্রীলোকদিগেরও যে কিছু সৌতাগ্যাদি দেখিতে পাওয়া যাঃ 
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শনৈস্ত অপানানেহন্মিন্ স্তোত্রে সম্পত্তিকচ্চকৈঃ। 
ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্যমেব তৎ॥ ১৩ 

রশ্বর্য্যং ততপ্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যমেব চ। 
শক্রহানিঃ পরে! মোক্ষঃ স্ত়তে সা ন কিং জনৈঃ॥ ১৪ 

চগ্ডিকাং হৃদয়েনাপি যঃ ম্মরেৎ সততং নরঃ । 

হৃপ্ভং কামমবাপ্রোতি হৃদি দেবা সদ! বসেৎ ॥ ১৫ 

অগ্রতোহমুং নহাদেবকৃতং কীলকবারণম্। 

নিফীলঞ্চ তদ। কৃত্ব। পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ ॥ ১৬ 

৭ 

অধ দেবী-কবচমূ। 

অন্য দেবীকবচন্ত ব্রহ্মধধিরনুষ্টপ্চ্ছন্দো মহিষমদ্দিন্তাদয়ো দেবত। দেবা 
গ্রীতার্থং জপে বিনিযোগঃ। ইতি পঠিত্বা দেবীং ধ্যায়েৎ॥ ১ 

কালীং রত্বনিবদ্ধনূপুরলসৎপাদানুজামিষ্টদাঁং 

কাঞ্ধীরত্দুকৃলহারললিতাং নীলাং ত্রিনেত্রোজ্জলাম্। 

তৎসমস্তই সেই দেবীর প্রসাদে হইয়া থাকে ; অতএব (দেবীর ) এই 

স্তোত্র সর্বদা পাঠ করা কর্তব্য । ধীরে ধীরে এই স্তেত্র পাঠ করিলে 

প্রচুর পরিমাঁণে সমগ্র সম্পত্তি লাভ হুয় ; অতএব ইহা! পাঠ কর! আবহ্বক। 

সেই দেবীর প্রসাদেই যখন সৌভাগ্য, আরোগ্য, শক্রনাশ ও তৎপরে 
মোক্ষলাত হয়, তখন কেন ন! লোকে তাহাকে স্তব করিবে? যে ব্যক্তি 
চ্ডকাকে সর্বদা মনে ও ম্মরণ করে, সে অভিলধিত বর প্রাপ্ত হয়, এবং 

তাহার হৃদয়ে দেবী সর্ব! বাস করিয়া থকেন। মহাদেবরত এই কীলক- 
সব অগ্রে) পাঠ করিয়া কীলক উন্মুক্ত করিয়া, তবে একাগ্রচিত্ত হইয়! 
সকলের দেবীস্তোত্র পাঠ কর! কর্তব্য । 
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শুলাস্তন্্রসহত্রমণ্ডিতভূজামুদবক্ত, পীনন্তনী-: 

মাবন্ধামৃতরশ্িরত্বমুকুটাং বন্দে মহেশপ্রির়াম্ ॥ ২ 

মার্কগেয় উবাচট। 

ষদগুহাং পরমং লোকে সর্ধরক্ষাকরং নৃণাম্ । 

যন্ন কম্তচিদাখাতং তন্মে বহি পিতামহ ॥ ১ 

ব্রন্ধোবাচ। 

অস্তি গুহ্যতমং বিপ্র সব্মভূতোপকারকং । 

দেব্যাত্ত কবচং পুণ্যং তৎ শুণুঘ মহামুনে ॥ ২ 

প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীর়ং ব্রহ্মচারিণী 
তৃতীন্রং চন্ত্রপ্টেতি কুম্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্॥ ৩ 
পঞ্চমং স্বন্দমাতেতি যষ্ঠং কাত্যার়নী তথ! । 
সপ্তম: কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্॥ ৪ 

পিপি পপ 
সপ সস 

(কবচ শব্দের অর্থ বর্মা। বর্ দ্বারা যেমন শরীর রক্ষিত হয়, সেইরূপ 

ইহা পাঠে দেবীর নামাবলী দ্বারা শরীরের রক্ষ! বিধান কর! হয় বলিয়৷ 

ইছাকেও কবচ কছে )। | 

মার্কগেয় কহিলেন--জগতে যাহা অত্যান্ত -গোপনীয়ঃ যাহ! মানব- 

গণকে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করে, যাহা! কেহ কাহাকেও বলেন নাই, 

হে পিতামহ, আপনি আমার নিকট তাহাই কীর্ডন করুন। 

দ্ধা কহিলেন--হে বিপ্র, অতিশয় “গোপনীয়, সকল প্রাণীর 
- উপকারক ও পবিত্র--দেবীর একটী কবচ আছে ? হে মহর্ষে, তাহা তুমি 

, শ্রবণ কর। প্রথম নাম শৈলপুত্রী, দ্বিতীয় নাম ্রহ্মচারিদী, তৃতীয় নাম 

-. চগবণ্টা, চতুর্থ নাম কুন্মাগা, পঞ্চম নাম স্বদ্মমাতা, বষ্ট নাম কাত্যায়ন, 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৪৫১. 
০ বি কা পাপ পটার পো, ০০ 

নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবছূর্থীঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥ ৫ 
উক্তান্তেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা ॥ ৬ 
অগ্নিন! দহামানাস্ত শক্রমধ্যগতা রণে। 

বিষমে হর্গমে চৈব ভয্নার্তাঃ শরণং গতাঃ ॥ ৭ 

ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদসুভং রণসঙ্কটে। 

আপদং ন চ পশ্ঠান্তি শোকছুঃথভয়ঙ্করীম্ ॥ ৮ 

যৈস্ত ভক্ত্যা স্থৃতা নিত্যং তেষামৃদ্ধিঃ প্রজায়তে । 

প্রেতসংস্থা চ চামুণ্ড বারাহী মহিষাসনা ॥ ৯ 

ধন্্রী গজসমারূঢ়া বৈষণবী গরুড়াসনা। 

নারসিংহী মহাবীধ্যা শিবদুতী মহাবলা ॥ ১* 
মাহেশ্বরী বৃযার়া কৌমারী শিথিবাহনা । 
্রাঙ্মী হংসসমারটা সর্বাভরণভূষিত1 ॥ ১১ 

সম লস পাপা পাপ 

সপ্তম নাম কালরাত্রী, অষ্টম নাম মহাগৌরী, নবম নাম সিদ্ধিদাত্রী--এই 
নয়টা নামে নয়টা মুষ্তি নবহুর্গী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । 

এইরূপে মহাত্মা ব্রহ্ধা নিজেই এই সকল নাম বলিয়াছেন । অগ্নিতে 
দহমান, যুদ্ধে শক্রমধ্যগত এবং বিষম ও ছুর্গম স্থানে ভয়ার্ড হইয়।৷ যাহার। 
ঠাহার শরণাগত হয়, তাহাদের সম্কুল যুদ্ধেও কোনও অমঙ্গল ঘটে না, 
এবং তাহারা শোক ছুঃখ ও তয়জনক কোন বিপদ দর্শন করে ন!। 
যাহারা ভক্তিপূর্ববক সর্বদা তাহাকে স্মরণ করে, তাহাদের র্বয্য বৃদ্ধি 
ই্য়। ৃ | 

শবারঢা চামুওা, মহিষবাহন বারাহী, গজারঢা পত্রী, গরুড়বাহন। 
বৈষ্ঞবী, মনথাবীর্ধ্যা নারসিংহী, মহাবল! শিবদৃতী, বৃষারূঢা মাহেশরী, 
স্ুরবাহনা! কৌমারী, সর্ধালঙ্কারভূষিত৷ হংসারড়া বঙ্ধাণী, পল্মাসনা 



৪৫২ বিচার চন্দ্রোদয়। 

লক্ষ্মী; পল্াসন! দেবী পদ্মহস্তা হরিপ্রিয়া । 

শ্বেতরূপধরা দেবী ঈশ্বরী বৃষবাহন! ॥ ১২ 

ইত্যেতা মাতরঃ সর্ববাঃ সর্বযোগসমন্থিতাঃ। 

নানাভরণশোভাঢা নানারত্বোপশোভিতাঃ ॥ ১৩ 

শ্রেষ্টেশ্চ মৌক্তিকৈঃ সর্ধ্বা দিব্যহারপ্রলম্থিভিঃ। 

ইন্দ্রনীলৈর্মহানীলৈঃ পদ্মরাগৈঃ স্ুশোভনৈঃ ॥ ১৪ 
দৃশ্তাস্তে রথমারঢ়া দেবাঃ ক্রোধসমাকুলাঃ | 

শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং হলঞ্চ মুষলায়ুধম্ ॥ ১৫ 
থেটকং তোমরঞৈব পরশুং পাশমেব চ। 

ুস্তযাযুধ্চ খড়াঞ্চ শাঙ্গযুধমনুত্বমম্॥ ১৬ 
দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তানামভয়ায় চ। 

ধারয়স্ত্যাযুধানীখং দেবতানাং হিতান্ন বৈ ॥ ১৭ 

নমন্তেহস্ত মহারৌদ্রে মহাঘোরপরাক্রমে | 
মহাবলে মহোৎসাহে মহাভয়বিনাশিনি ॥ ১৮ 

শপ 

পল্মহন্তা হরিপ্রিয়! লক্্মীদেবী শ্বেতরূপধারিণী বুষবাহন! ঈশ্বরী দেবী।_ 
এই সমস্ত মাতৃগণ সর্ববিধ-যোগযুক্ত, নাঁনা অলঙ্কারে ভূষিত ও নান! রদ 

শোভিত। সকলেরই দিব্য হারে শ্রেষ্ঠ মুক্তী: ইন্দ্রনীল, মহানীল ও সুন্দর 

পন্মরাগ মণি বিলন্বিত রহিয়াছে । নকল দেবীকেই রথারূঢ়া ও (শক্রর 

প্রতি ) ক্রোধাকুলা দেখা যায়। শঙ্খ চক্র গদ! শক্তি হল মুসল খেটক . 

তোমর পরশু পাশ কুস্ত খড়গ উৎকৃষ্ট- ধন্-_-এইরূপ নানা অন্ত্রীহারা ; ৰ 

দৈত্যগণের দেহনাশ, ভক্তগণের অভয়বিধান ও দেবগণের হিতসাধনের ৰ 

জন্ত ধারণ করিতেছেন । ূ 
হে উ্রধূরতিধারিণি, হে প্রচণ্ডপরাক্রমশালিনি, হে মহাঁবলে, হে. 



শখ 
" শপ পপ পাপ? পপ শণল শিস পাপ পবা পা 

বিচার-চক্দ্োদয় । ৪৫৩ 

ত্রাহি মাং দেবি ছুশ্রেক্ষে শক্তুণাং ভয়বদ্ধিনি ॥ ১৯ 
প্রাচাং রক্ষতু মাহেন্ত্রী আগ্নেধ্যামগ্নিদেবতা । 

দক্ষিণে চৈব বারাহী নৈখধত্যাং খড্াধারিনী ॥ ২০ 
প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেদ্বায়ব্যাং বাসুদেবতা । 

উদ্দীচ্যাং পাত কৌবেরী এশান্তাং শূলধারিণী ॥ ২১ 
উদ্ধং ব্রাহ্গী চ মাং রক্ষেদধস্তাদৈষ্ণবী তথা | 

এবং দশ দিশো রক্ষেচ্চামুণ্ডা শববাহন! ॥ ২২ 

স্বযনা মে চাগ্রতঃ পাত বিয়া! পাতু পৃষ্ঠতঃ | 

অজিতা বামপার্খ্ব তু দক্ষিণে চাপরাজিতা ॥ ২৩ 
শিখাং মে গ্ভোতিনী রক্ষেভুমা মৃষ্ছি-ব্যবস্থিতা। | 

মালাধরী ললাটে চ ত্রবোন্মধধ্যে যশস্থিনী ॥ ২৪ 

নেত্রয়োশ্চিত্রনেত্রা চ যমঘণ্টী তু পার্কে । 
শঙ্িনী চক্ষুষোন্থ্ধধ্যে শ্রোত্রয়োদ্ধণরবাসিনী ॥ ২৫ 

মহোৎসাছে, হে মহাভয়বিনাশিনি, তোমাকে প্রণাম করি। হে দেবি, 

তুমি শত্রগণের দুর্দর্শন। ও তয়বন্ধিনী ; মা, আমাকে রক্ষা কর। 

ধন্ত্রী আমাকে পূর্বদিকে রক্ষা করুন, অগ্নিদেবতা অগ্নিকোণে রক্ষা 

করুন, বারাহী দক্ষিণ দিকে রক্ষা করুন, থডাধারিণী নৈর্ধতকোণে বক্ষ 

করুন, বারুণী পশ্চিম দিকে রক্ষা করুন, বাষুদেবতা বাযুকোণে রক্ষা 

করুন, কৌবেরী উত্তর দিকে রক্ষা করুন, শূলধারিণী ঈশান কোণে রক্ষা 
করুন, ব্রহ্মাণী উর্ধ দিকে রক্ষা করুন, বৈষণবী অধোর্দিকে রক্ষা করুন। 

শবারূটা চামুণ্ডা আমার দশ দিক্ রক্ষা করুন। জগ্না আমাকে অগ্রভাগে 
রক্ষা করুন, বিজয়! পৃষ্ঠভাগে রক্ষ। করুন, অন্জিতা বামপার্খে রক্ষা করুন, 

অপরাজিত। দাক্ষণপার্থে রক্ষা করুন, গ্ভোতিনী আমার শিখাকে রক্ষা 



৪৫৪ বিচার-চক্জ্রোদয়। 

কপোলৌ কালিকা রক্ষেৎ কর্ণমূলে তু শঙ্করী। 
নাসিকায়াং সুগন্ধা! চ উত্তরৌষ্ঠে চ চচ্চিকা ॥ ২৬ 
অধরে চামৃত৷ চৈব জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী ॥ ২৭ 

দস্তান্ রক্ষতু কৌমারী কণ্ঠমধ্যে তু চণ্ডিকা। 
ঘণ্টিকাং চিত্রঘণ্টা চ মহামায়। চ তালুকে ॥ ২৮ 
কামাখ্যা চিবুকং রক্ষেত্বাচং মে সর্বমঙ্গলা। 

গ্রীবায়াং ভদ্রকালী চ পৃষ্ঠবংশে ধনুর্ধরী ॥ ২৯ 
নীলগ্রীবা বহিঃকঞ্ঠে নলিকাং নলকুবরী । 

থড়াধারিণুযুতৌ স্বন্ধৌ বাহ্ মে বজ্রধারিণী ॥ ৩৯ 
হস্তয়োর্দগিনী রক্ষেদদ্বিকা চান্তুলীস্তথা। 

____ নথান্ শূরেশ্বরী রক্ষেৎ কক্ষো রক্ষেরেস্বরী ॥ ৩১... 
করুন, উম! মন্তকে অবস্থান করিয়া আমাকে রক্ষা কক্কন, মালাধরী 
ললাটে রক্ষা করুন, যশস্থিনী ভ্রমধ্যে রক্ষা করুন, চিত্রনেত্রা নেত্রদ্বয়ে রক্ষা 

করুন, যমঘণ্টা নেত্রের পার্ব্ধয় রক্ষা করুন, শঙ্খিনী চক্ষুর মধ্যভাগে রক্ষা 

করুন, দ্বারবাসিনী কর্ণদ্বয়ে রক্ষা করুন, কাঁলিক! গণুদ্বয়কে রক্ষা করুন, 

শাঙ্করী কর্ণমূলে রক্ষা করুন, চচ্চিকা ওঠে রক্ষা করুন, অমৃতা অধরে রঙ্গ 

করুন, সরস্বতী জিহ্বায় রক্ষা! করুন, কৌমারী দত্ত সকলকে রক্ষা করুন, 
চপ্ডিকা কণ্ঠের মধ্যভাগে রক্ষা করুন, চিত্রঘণ্টা.ঘ্টিক অর্থাৎ আল্জিব 

রক্ষা করুন, মহামায়া তালু রক্ষা করুন, কামাখ্যা চিবুক রক্ষা] করুন, 

সর্ধবমঙল! আমার বাক্য রক্ষা করুন, তদ্রকালী গ্রীবাদেশে রক্ষা করুন, 
ধনুর্ধরী পৃষ্ঠটবংশে অর্থাৎ মেরদণ্ডে রক্ষা! করুন, নীলশ্রীব| কণ্ঠের বহির্ভাগে 
রক্ষা করুন, খড়গাধারিণী স্বনধদ্বয় রক্ষা করুন, বজ্জধারিণী আমার বাহুদয 
রক্ষ! করুন, দণ্ডিনী হত্তঘরে রক্ষা করুন, অদ্বিক! হস্তের অঙ্কুলী সকল 
রঙা করুন, সুরেশ্বরী হত্তের. নখ সকল রক্ষা করুন, নরেশ্বরী কক্ষ 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৪৫৪ 

স্তনৌ রক্ষেন্মহাদেবী মনঃশোকবিনাশিনী। 

হৃদয়ে ললিত। দেবী উদদরে শুলধারিণী ॥ ৩২ 

নাভৌ চ কামিনী রক্ষেদগুহং গুহেশ্বরী তথা । 

 মেছুং রক্ষতু দূর্ন্ধা পাষুং মে গুহ্বাহিনী ॥ ৩৩ 

কট্যাং ভগবতী রক্ষেদুর মে ঘনবাহনা। 
জভ্বে মহাবলা রক্ষেজ্জানু মাধবনায়িক1 ॥ ৩৪ 

গুল্ফয়োর্নারসিংহী চ পাদপৃষ্ঠে চ কৌশিকী। 
পাদ্দাস্ুলীঃ শ্রীধরী চ তলং পাতালবাসিনী ॥ ৩৫ 

নখান্ দংষ্রাঃ করালীচ কেশান্ে উর্ধাকেশিনী | 
রোমকৃপানি কৌমারী ত্বচং যোগেশ্বরী তথা ॥ ৩৬ 

রক্তং মাসং বলাং মজ্জামস্থি মেদশ্চ পার্বতী । 
অন্ত্রাণি কালরাত্রী চ পিত্ৃঞ্চ মুকুটেশ্বরী ॥ ৩ 

( অর্থাৎ বগল ) রক্ষা! করুন, মহাদেবী স্তনদ্বয় রক্ষা করুন, শোকবিনাশিনী 

মন রক্ষা করুন, ললিতা দেবী হৃদয়ে রক্ষা করুন, শূলধারিণী উদরে রক্ষা 
করুন, কামিনী নাঁভিদেশে রক্ষা করুন, গুহেশ্বরী গুহাদেশ রক্ষা করুন, 
ন্ধা মেঢু অর্থাৎ লিঙ্গ রক্ষা করুন, গুহ্বাহিনী পাফু অর্থাৎ মলদ্বার রক্ষা 
করুন, ভগবতী কটিদেশ রক্ষা করুন, ঘনবাহনা আমার উরদ্ব় রক্ষা 
করুন, মাধবনায়িক! জান্ুদ্বয় রক্ষা করুন, নারসিংহী গুল্ফত্বয়ে বক্ষ 

করুন, কৌধিকী পায়ের উপরিভাগে রক্ষা! করুন, শ্রীধরী পায়ের অন্ধুলী 
"কল রক্ষা করুন, পাতালবাসিনী পায়ের তলা রক্ষা করুন, দংগ্রাকরালী 
পায়ের নখ মকল রক্ষা! করুন, উর্ধীকেশিনী আমার কেশ সকল রক্ষা 
করুন, কৌমারী রোমকৃপ সকল রক্ষা করুন, ঘোগেশ্বরী ত্বক ( অর্থাৎ 

চি) রক্ষা করুন, পার্বতী রক্ত মাংস চর্ধি মজ্জ! অস্থি ও মেদ রক্ষ 



৪৫৬ বিচার-চন্ডোদয়। 
৬০ পিল পপি । পাপা ৬ 2 ৬০৬ চাপা ০.০ পি পা জাত 

টা তত ৯৫ ও 
পাটির জপ সাও পাপী ৭ "লা (সালা দানা সমসতি 

পল্মাবতী পদ্মকোষে কফেচুড়ামণিস্তথা । 

জালামুখী নখজালামভেস্ত1 সর্ববসন্ধিযু ॥ ৩৮ 
শুক্রং ব্রহ্ধানী মে রক্ষেচ্ছায়াং ছত্রেশ্বরী তথা! । 
অহঙ্কারং মনোবুদ্ধিং রক্ষেন্মে ধর্ম্ধধারিনী ॥ ৩৯ 

প্রাণাপানৌ তথা ব্যানমুদানঞ্চ সমানকং | 
বজ্জহস্তা তু মে রক্ষেৎ প্রাণান্ কল্যাণশোভনা ॥ ৪* 

রসে রূপে চ গন্ধে চ শবে স্পর্শে চ যোগিনী । 

সত্বং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন্নারায়ণী সদ! ॥ ৪১ 
আয়ুরক্ষতৃ বারাহী ধর্ম রক্ষতু পার্বতী । 

যশঃ কীর্ডিঞ্চ লক্মীঞ্চ সদা রক্ষতু বৈষুবী ॥ ৪২ 
গোলত্রমি্দ্রাণী মে রক্ষেৎ পশূন রক্ষেচ্চ চণ্তিক।। 

পুত্রান্ রক্ষেন্মহালক্্মীর্ভর্য্যাং রক্ষতু ভৈরবী ॥ ৪৩ 
শপ শালা পপর». ০ সপ পপ পপর + ৭ 

করুন, কালরাত্রী অস্ত্র (অর্থাৎ নাড়ী) সকল রক্ষা করুন, পদ্মাবতী 
পল্পকোষে অর্থাৎ ষট্চক্রের প্রত্যেক চক্রে রক্ষা করুন, চূড়ামণি কফে 

রক্ষা করুন, জালামুখী নখের জ্যোতি রক্ষা করুন, অভেস্তা সমুদায় সন্ধি' 

স্থলে রক্ষা করুন, ছত্রেশ্বরী ছায়। রক্ষা করুন, ধর্মধারিণী আমার অহঙ্কার 

মন ও বুদ্ধি রক্ষা করুন, বজ্জহস্ত। আমার "প্রান অপান ব্যান উদান 

সমান -_শরীরস্থ এই পঞ্চবাধু রক্ষা করুন, কল্যাণশোভনা আমার প্রাণ 
রক্ষা করুন, যোগিনী রদ রূপ গন্ধ শব্ধ ও স্পর্শে আমাকে রক্ষা করুন, 
নারায়ণী সর্বদা সব রক্গঃ তম+--এই তিন গুণ রক্ষা করুন, বারাহী আয়ু 

রক্ষা করুন, পার্বতী ধর্ম রক্ষা করুন, বৈঞ্ণবী আবার সর্কাদা যশ কীঙি ও 
সম্পতি রক্ষা করুন। হে ইন্ত্রাণি, তুমি আমার বংশ রক্ষা কর) হে 

চণ্ডিকে, তুমি আমার গবাদি পণ্ড সকল রক্ষা কর। মহালগ্ষী পুর 



বিচার-চন্ত্রোদয়। ও ৪৫৭ 
পা ছিল পা ীিপিািাস্টি লাস লি মমি ছা সি অহ ক ৯ পা পপি পিপি সপোন ৯০৬ পা জিলা সাপ বাপীসািরাসিত সাসিপীকলািপাপ সপ সি সি রাহা 

ধনেশ্বরী ধনং রক্ষেৎ কৌমারী কন্তকাং তথা । 
মার্গং ক্ষেমন্করী রক্ষেদ্বিজয়! সর্বতঃ স্কিতা ॥ ৪৪ 

রক্ষাহীনঞ্চ ষৎ স্থানং বজ্জিতং কবচেন তু। 
তৎ সর্বং রক্ষ মে দেবি দুর্গে ছুর্গাপহারিণি ॥ ৪৫. 

সর্বরক্ষাকরং পুণ্যং কবচং সর্বদা জপেৎ ॥ ৪৬ 

ইদং রহস্তং বিপ্রর্ষে ভক্ত্যা তব ময়োদিতং | 

পাদমেকং ন গচ্ছেত্ত, যদীচ্ছেং সিদ্গিমাত্মনঃ ॥ ৪৭ 

কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র ষত্রাবতিষ্ঠতে | 

তত্রার্থলাভঃ পুণ্যঞ্চ বিজয়ঃ সর্ব কালিকঃ ॥ ৪৮ 

যং বং চিন্তয়তে চিত্তে তং তমাপ্পোতি লীলয়া ৷ 

পরমেশ্ব্যমতুলং প্রাপ্লোত্ববিকলঃ পুমান্ ॥ ৪৯ 

দিগকে রক্ষা করুন, ভৈরবী ভার্য্যাকে রক্ষা করুন, ধনেশ্বরী ধন রক্ষ! 

করুন, কৌমারী কন্ঠাকে রক্ষা করুন, ক্ষেমস্করী পথ রক্ষা করন, বিজয়া 

সর্বস্থানে অবস্থিত হুইয়া আমাকে রক্ষা করুন। যে ষে স্থান কবচ- 
বিরহিত হইয়া অরক্ষিত রহিল,__হে দেবি, হে ছুর্গে, হে সন্কটহারিণি, 

আমার সেই সমস্ত স্থান তুমি রক্ষা কর। | 
_ সর্বরক্ষাকর এই পবিত্র কবচ সর্বদা জপ করিবে। হে বিপ্র্ষে, 
তোমার তক্তিগুণে এই গোপনীয় কবচ আমি তোমার নিকট বলিলাম । 

বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি আপনার মঙ্গল ইচ্ছ1! করে, তবে দেবীর কবচ দ্বারা 

এইরূপে দেহ রক্ষা না করিয়া এক পাও গমন করিবে না। লোকে 

সর্বদা কবচে আবৃত হইয়া যেখানে যেখানে অবস্থান করে, সেই সেই 

ধানে তাহার অর্থলাভ ও সর্বদ! বিজ্ঞয় লাভ হয়। যেষে বিষয় কামনা 

করে, সেই সেই বিষয় অনায়াসে প্রাপ্ত হয়, অবিকল অর্থাৎ সুস্থদেহ 



6৫৮ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
৮৪০৪ 

নির্ভয়ো জায়তে মর্ত্যঃ সংগ্রামেঘপরাজিতঃ | 

ব্রৈলৌক্যে চ ভবেৎ পুজ্যঃ কবচেনাবৃতঃ পুমান্॥ ৫* 

ইং তু দেব্যাঃ কবচং দেবানামপি হুল ভম্। 
ষঃ পঠেৎ প্রয়তো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রন্ধয়ান্বিতঃ ॥ ৫১ 

দেবী তুষ্টা ভবে্তম্ত ব্রৈলোক্যে চাপরাজিতঃ ৷ 

জীবেৎ বর্ষশতং সাষ্টমপমৃত্যুবিবর্ষিিতঃ ॥ ৫২ 

নন্থন্তি ব্যাধয়ঃ সর্বে লৃতাবিস্ফোটকাদয়ঃ। 
স্থাবরং জঙ্গমং বাপি কৃত্রিমং বাপি যদ্বিষম্ ॥ ৫৩ 

অভিচারাণি সব্ধাণি মন্ত্র যন্ত্রাণি ভূতলে। 
_ ভূচরাঃ খেচরাশ্চৈব কুলজাশ্চোপদেশজাঃ ॥ ৫৪ 

সহজাঃ কুলিক৷ মাল! ভাকিনী যোগিনী তথা । 

অন্তরীক্ষ চর! ঘোর! ডাকিনী চ মহারবা ॥ ৫৫ 

পা পিপিপি পেশা পা শশ ২৮ পপ ও উপ পপ পবা পাস ৪: 

হইয়া অতুল এশ্বর্যয লাভ করে। যে মানব কবচ দ্বারা আবৃত থাকে, মে 

নির্ভয় হয়, সংগ্রামে পরাজিত হয় না, এবং ত্রিতুবনে পুজনীয় হয়। 

দেবগণেরও ছুল'ভ এই দ্েবীকবচ যে ব্যক্তি পবিত্র ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া 

প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায়-পাঠ করে, দেবী তাহার বশীভূত হন, সে ব্রিতুবনে 
কোনও স্থানে পরাদ্ধিত হয় না, সম্পূর্ণ একশত বৎসর জীবিত থাকে, 

তাহার অপমৃত্যু ঘটে না, মাঁকড়শা-দংশন-জন্ত বিশ্ফোটকাদি সমস্ত ব্যা ধি 

নষ্ট হয়। স্থাবর অর্থাৎ বৃক্ষাদি হইতে উৎপন্ন, জঙ্গম অর্থাৎ সর্পদংশনাদি- 

জন্য, অথব৷ কুর্রিম বে কিছু বিষ আছে, এবং ভূতলে আভিচারিক অর্থাৎ 

মৃত্যুসাধন যে সকল মন্ত্র ও যন্ত্র আছে তৎসমস্ত, আর ভূচর থেচর কুলজ 

উপদেশজ্স সহজ কুলিক--.এই সকল বিশেষ বিশেষ সর্প, ডাকিনী শাকিনী, 



স্পা 

বিচার-চন্দ্রোদয় । ৪৫৯ 
তদ এসস এ রি 

গ্রহভূতপিশাচাশ্চ ক্ষগন্ধর্বরাক্ষসাঃ। 

ব্হ্মরাক্ষসবেতালাঃ কুম্মাপ্ডা ভৈরবাদয়ঃ ॥ ৫৬ 

নত্তান্তি দর্শনাত্তস্ত কবচেনাবৃতো৷ হি যঃ। 

মানোন্নতির্ভবেদ্রাজ্ঞাং তেজোবৃদ্ধিঃ পরা তবেৎ॥ ৫৭ 
বশোবৃদ্ধির্ভবেৎ পুংসাং কীর্তিবৃদ্ধিশ্চ জায়তে। 

তম্মাজ্জপে সদা ভক্তঃ কবচং কামদং মুখে ॥ ৫৮ 

জপেৎ সপ্তশতীং চণ্তীং কৃত্বা কবচমাদিতঃ। 

নির্বিদ্বেন ভবেৎ সিদ্ধিশ্চণীজপসমুত্তবা ॥ ৫৯ 
যাবডূমগ্ুলং ধন্টে সশৈলবনকাননং। 
তাবত্তিষ্ঠতি মেদিন্তাং সন্ততিঃ পুত্রপৌত্রিকী ॥ ৬০ 

দেহাস্তে পরমং স্থানং যত সুটররপি ছুর্লভম্। 
প্রাপ্রোতি পুরুষে নিত্যং মহামায়। প্রসাদতঃ ॥ ৬১ 

০ 1১০ পপ ও 

ও মাকাশচর ভয়ঙ্কর মহারব ডাঁকিনীগণ, এবং গ্রহ ভূত পিশাচ যক্ষ 
গন্ধব্ব রাক্ষস ব্রহ্গরাক্ষন বেতাল কুম্মাণ্ড ভৈরব প্রভৃতি দেবযোনি সকল 

কবচাবৃত ব্যক্তির দর্শনমাত্রে বিনষ্ট হয়। রাঁজার মানবৃদ্ধি ও কীর্তিবৃদ্ধি 
ই়। অতএব, হে মুনেঃ ভক্তিমান্ হইয্না এই অতীষ্টপ্রদদ কবচ সর্বদা 
পাঠ করিবে। 

গ্রে কবচ পাঠ করিয়া যে সপ্তশতী চণ্তী পাঠ করে, তাহার নিশ্চিত 
টণ্ডাপাঠজন্ত সিদ্ধি লাভ হয়। যতদিন পৃথিবী, পর্বত বন ও গহনের 

সাংত, নিঞ্জ মণ্ডল ধারণ করিবে অর্থাৎ যতদিন এই পৃথিবী থাকিবে, 

ইত দিন, ( কবচপাঠপুর্ব্বক ) যে উত্তী পাঠ করে, তাহার বংশ পৃথিবীতে 
বিসতমান রহিবে। সেই মনুষ্য মহামারার প্রনাদে দেহাত্বে, দেবগণের 
ইন ভ ষে পরম স্থান, তাহা, লাভ করে। সেই ভক্ধ সেইরূপ স্থানে গমন, | 



৪৬৬ বিচার-চন্দবোদয়। 
কপি লতা সিএ মা লা চোসববািত ৬ ললিপপ পা পা বিহিত লালা পি পি ৮৯ পাল অপ ০ ০১৮ 

৯ ০৯৬ ক কা চে 

তত্র গচ্ছতি তক্তোহসৌ পুনশ্চাগমনং ন হি। 

লভতে পরমং স্কানং শিবেন সমতাং বজেৎ ॥ ৬২ 

ইতি শ্ীমার্কণেয়পুরাণে হরিহরব্রক্মবিরচিতং 
দেব্যাঃ কবচং সমাপ্তম্ ॥ 

করে, যেখান হইতে সংসারে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না । সে অতি 

উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করে এবং শিবের সমতা প্রাপ্ত হয়। 

(শ্রীস্ঠামাচরণ কবিরত্ব অনুদিত ) 

উপসংহার । 

যে অক্ষর অনুচ্চারিত হইয়াছে, এবং যাহা মাত্রাহীন হইয়াছে, হে 

স্ুরেশ্বরি, তোমার প্রসাদে সে সমস্ত পুর্ণ হউক। হে জগদদ্বিকে, এই 

পাঠে আমি বিসর্গ, অনুম্থার ও কোনও অক্ষর ছাড়িয়। যাহা কিছু উচ্চারণ 

করিয়াছি, তাহ! তোমার কৃপায় সমধিক দম্পূর্ণ হউক, এবং সর্বদা 

সন্করসিদ্ধি হউক। তোমার এই স্তবে যাহা মাত্রাহীন, অনুম্বারহীন, 

বিসর্গহীন, পদহীন দ্বিপদ্হীন ও বর্ণাদিহীন হুহয়াছে,-_ছে মা, ভক্তিপুর্ববক 

বা অভক্তিপূর্ববক প্রথম হইতেই তাড়াতাড়ি করিয়া যাহা স্পষ্ট বা অল্প 

উচ্চারণ করিয়াছি-_-এবং চিত্রচাঞ্চল্য বশতঃ-বা অজ্ঞান বশতঃ যাহা পড়া 

হইয়াছে কিংবা! পড়া হয় নাই,-ছে ভগবতি, হে বরদে, সে দমণ্ত 

তোমার প্রসাদে পরিপূর্ণ হউক। হে ম! ভগবতি, প্রসন্ন হও) হে 

তক্তবৎসলে, গ্রসর হও; হে দেবি, দয়! কর?” হে দুর্গে দেবি, তোমাকে 
প্রণাম করি। হে শঙ্করপ্রিয়ে, যাহার জন্ত এই স্তব পাঠ করিলাম, 
তাহার দেহের ও গৃহের সর্বদা! শাস্তি হউক। 



বিচার-চন্োদয় । ৪৬১ 
৬ 

পি পিসি পিক, ০৬০ সপাসি পীসসিিাঘছি 

রি গর্ত ওটি ০৯০২০ ৭৯ লিল সত ০০ পিন 

১৪ | 

ও নমশ্চণ্ডিকাষৈ। 

প্রথমচরিত্রন্ত ব্রহ্মা খষিঃ। মহাকালী দেবতা । গা়ত্রীচ্ছন্দঃ | 
নন্দাশক্তিঃ। রক্তদস্তিকা বীজম্। অগ্নিস্তত্বমূ। ধগ্বেদম্বরূপম্ | 
শ্রীমহাকালীপ্রীত্যর্থং প্রথম-চরিত্রজপে বিনিয়োগঃ। 

ও খড়গাং চক্রগদেষু-চাপপরিঘান্ শূলং তুশুপ্তীং শিরঃ 
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্িনয়নাং সর্বাঙ্গভূষাবৃতাম্। 

রল্লীলাশ্মহ্যাতিমান্তপাদদশকাং সেবে মহাঁকালিকাং 

বামন্তৌৎ শ্ধিতে হরৌ কমলজো! হস্ত মধুং কৈটভম্ ॥ 

মার্কগেয় উবাচ ॥ ১ 

সাবণিঃ হুর্যযতনয়ো যো মন্ুঃ কথ্যতেহষ্টমঃ | * 

নিশাময় তহ্ৎপত্তিং বিস্তরাদ্ গদতে। মম ॥ ২ 

মহামায়ানুভাবেন যথ! মন্বস্তরাধিপঃ। 

স বভুব মহাভাগঃ সাবণিস্তনয়ো রবেঃ ॥ ৩ 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন ॥ ১ ॥ [ পুরাণবিদ্গণ ] ধাহাকে অষ্টম মন্গু বলেন, 
[তিনি ] হূর্য্যের পুত্র এবং সবর্ণার গর্ভজাত ) আমি সবিস্তারে তাহার 

উৎপত্তির বিষয় কহিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ 

সেই মহাভাগ রবিনন্দন সাবণি মহামায়ার ইচ্ছাক্রমে ষেরূপে মন্বস্তরের 
অধিপতি হইবেন, ; তাহা! বিস্তৃতভাবে বলিতেছি 1॥ ৩ 

* কল্পে কল্পে বখাত্রমং স্বার়ভূবঃ ন্বারোচিবঃ উত্তমঃ তামসঃ রৈবতঃ চাক্ষুষঃ 

বৈবস্বতঃ সাবধিঃ দক্ষসাবণিঃ ব্রদ্ধনাবণিঃ ধন্ঠসাবণিঃ কুত্পাবণিঃ দেবসাবণিঃ 
ইশরসাবরধিশ্চ এতেষামন্ততমঃ জখতামধীন্বরে! তবতি ! অধুনা বৈবদ্বত-মনোরধিকারঃ ॥ 



৪৬২ বিচার-চজ্জোদয়। | 

স্বারোচিষেহস্তরে পুর্ববং চৈত্বং পসমুন্তবঃ। 
স্থরথো! নাম রাজাইভূৎ সমক্তে ক্ষিতিমওগডলে ॥ ৪ 

তস্ত পালয়তঃ সমাক্ প্রজাঃ পুভ্রানিবৌরসান্। 
বতৃবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধবংসিনস্তথা ॥ ৫ 

তন্ত তৈরতবদ্ যুদ্ধমতি প্রবলদপ্ডিনঃ | 

নযুনৈরপি স তৈ যুদ্ধে কোলাবিধবংসিভিজিতঃ ॥ ৬ 
ততঃ ন্বপুরমায়াতো৷ নিজদেশাধিপোইভবৎ। 

আক্রান্তঃ স মহাভাগ স্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥ ৭ 

অমাতো বলিভিহ্টৈত্র্বিস্ত ছুরাত্মভিঃ ।. 
কোশো! বলঞ্াাপনহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ ॥ ৮ 

পূর্ববকালে স্বারোচিষ মন্নুর অধিকারে তদীয় জোষ্ঠপুত্র চৈত্রের বংশ- 

সম্ভূত সুরথ নামক রাজ! সমুদয় ভূমগুলের অধীন্বর হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ 
তৎকালে শৃকরভোজী যরন রাজগণ, ওরস পুক্রগণের স্তায় প্রজাগণের 

সম্যক পালনকারী সেই রাজা স্থরথের শক্র হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ 

তাহাদের সহিত অতিপ্রবলদগুধারী দেই রাজ! সুরথের ঘুঝধ 

হইয়াছিল। যুদ্ধে হীনবল হইলেও সেই কোলাবিধ্বংসী রাজগণ তাহাকে 

পরাতৃত করিয়াছিল ॥ ৬। 

অনন্তর রাজ! সুরথ স্বীয় চিরন আগমন করিয়া নিজদেশ 

মাত্রের অধিপতি হইলেন $ সেই প্রবল শ্রগণও তথায় আলিয়া তাহাকে 

: আক্রমণ করিল ॥ ৭॥ 

:... অনস্তর অধার্টিক ছুরায্মা বলবান্ অমাতাগণ সেখানেও (বরা 
| ধানীত্ে )সেই বলহীন ভুপত্তির হা রাষ্ট্র কিন বল এবং ধাগা? 

 অপহর? পকরিলঙ 81 ৮. ৃ | 



বিচার-চন্দোদয়। ৪৬৩ 

ততো মৃগরাব্যাজেন হতস্বামযঃ স ভূপতিঃ। 
একাকী হয়মারুহ জগাম গহনং বনম্ ॥ ৯ 
স তত্রাশ্রমমন্ত্রাক্ষীদ্ ছিজবর্ধাস্ত মেধসঃ । 

প্রশাস্তশ্বাপদা কীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোতিতম্ ॥ ১০ . 
তন্থো কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সতরুতঃ | 
ইতশ্চেতশ্চ বিচরং স্তশ্মিন্ মুনিবরাশ্রমে ॥ ১১ 

সোহচিন্তয়ৎ তদা তত্র মমস্বাকৃষ্টচেতনঃ। 
মৎপুর্বৈঃ পাঁলিতং পূর্ব ময়াহীনং পুরং হি তৎ॥ ১২ 

"যাভেত্যেত্যৈরসদদ্বৃতৈ ধর্ধৃতঃ পাল্যতে ন বা। 
ন জানে সপ্রধানে। মে শূরহত্তী সদামদঃ ॥ ১৩ 

 - অম বৈরিবশং যাঁতঃ কান্ ভোগান্থপলগ্সযতে | . 
যে মমানুগতা৷ নিতাং প্রসাদধনভোজনৈঃ ॥ ১৪ 

অনস্তর হ্ৃতাধিপত্য সেই ভূপতি একাকী অস্বারোহণ পূর্বক মৃগয়া- 
বাপদেশে গুন বনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৯ 0. 

তিনি (রাজ! স্থুরথ ) সেই বনে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধস্ মুনির আশ্রম 
মবলোকন করিলেন; এঁ আশ্রম পরম্পরহিংসাশূন্ত শ্বাপদগণে পরিব্যাপ্ত 
এবং মুনির শিল্তগণে পরিশোভিত ॥ ১০ 

তিনি সেই ষুনি কর্তৃক সৎরুত হইয়া কিয়ৎকাল সেই মুনিবরের 
মাশ্রমে অবস্থান করিলেন; কখন বা তপোবনে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন 8১১. 

তৎকালে সেই আশ্রমে মসনববনীকতচিত্ সেই কাজ চিন্তা করিতে 
গাগিলেন। অসচ্চরিত্র আমার মেই ভৃতাগণ, পুর্বে আমার পুরু. 
হিন্দ বিহীন সেই নাতি ধরাঙুসারে প্রান... 



৪৬৪. বিচার-চজ্জোদয় ।. 

 অনুবৃত্তিং ঞরবং তেহস্ত কুর্বস্তান্তমহীভূতাম্। 
অসম্যগৃব্যয়শীলৈস্তৈ কুর্বস্তিঃ সততং ব্যয়ম্ ॥ ১৫ 
সঞ্চিতঃ সোহতিছ্ঃখেন ক্ষয়ং কোষে! গমিষ্যতি | 

এতচ্চান্তচ্চ সততং চিন্তক্লামাস পার্থিবঃ ॥ ১৬ 

তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্তামেকং দদর্শ সঃ । 
স পৃষ্টস্তেন কত্বং ভো হেতৃুশ্চাগমনেহত্র কঃ ॥ ১৭ 

সশোক ইব কল্মাৎ ত্বং দুর্মনা ইব লক্ষ্যসে। 

ইত্যাকণ্ণয বচস্তন্ত ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্ & ১৮ 

প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্ঠঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্॥ ১৯ 

করিতেছে কি না ? সদ মদআ্রাবী মহামাত্র-(মান্থত) সহিত আমার সেই 
শুরহত্তী এক্ষণে "আমার টৈরিগণের বশীভূত হুইয়্না কিরূপ ভোগ প্রাপ্ত 
হইবে তাহ! আমি জানি না। যে সকল তৃত্য সর্বদা আমার অনুগত 

ছিল, এক্ষণে তাহার! পুরস্কার, বেতন ও ভোজ্য প্রভৃতি গ্রহণ করিয় 
নিশ্চয়ই অন্ত নরপতিগণের সেবা করিতেছে; তাহারা বাসনাদিতে 

অপরিমিত ব্যয়শীল ; সুতরাং সর্বদা বায় করিতে করিতে আমার সেই 

অতিছ্ঃখসঞ্চিত ধনাগার শুন্ত করিয়া! ফেলিবো রাজা এবংবিধ এবং 
অন্তবিধ নান! চিন্তা করিতেছিলেন। একদ! সেই মুনির আশ্রম সমীপে 
তিনি এক বৈশহ্বকে অবলোকন করিলেন । রাজ! তাহাকে জিজ্ঞাদিলেন_ 

অহ তুমি কে? এখানে তোমার আগমনের কারণ কি? কি জন 
তোমাকে শোকান্বিত ও বিমনার স্তায় দেখিতেছি ? সেই বৈশ্য রাজার 

এইকপ গ্রণয়গর্ত বাক্য শ্রবণে বিনয়াবদত হইয়া রাজাকে উত্তর 
_ ফরিলেন ॥ ১২--১৯ 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৪৬৪. 

সমাধির্নাম বৈসশ্তোইহমুৎপর্ো! ধনিনাং কুলে ॥ ২১ 

পু্রদারৈ নিরম্তশ্চ ধনলোভাদসাঁধুভিঃ। 
বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুজৈরাদায় মে ধনম্ ॥ ২২ 
বনমভ্যাগতো৷ ছুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ-। 
সোহহং ন বেক্গি পুতাণাং কুশলাকুশলাজ্মিকাম্ ॥ ২৩ 

প্রবৃতিং হ্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ। 

কিন্, তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন সাম্প্রতম্।॥ ২৪ 

কখংতে কিরসদ্বৃতবা ছূবৃতাঃ কিন্গ, মে ন্ৃতাঃ ॥ ২৫ 
. বাজোবাচ ॥ ২৬ 

যৈ নিরস্তো' ভবাুন্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধ নৈঃ ॥ ২৭ 
তেষু কিং ভবতঃ স্গেহুমন্ুবপ্নাতি মানসম্ ॥ ২৮ 

_ বৈশ্ত কহিলেন ॥ ২*॥ আমি সমাধিনাম! বৈপ্ত ; ধনিবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি) দুর ত্পুত্রভার্ধ্যা ও পুত্রবধূগ্ণ ধনলোভে আমাকে দুরীক্কত 

করিয়াছে। পত্বী ও পুত্রগণ আমার ধন গ্রহণ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছে; এজন্ত আমি ধনার্থ দুঃখী হইয়! বনে আসিয়াছি; আমার বন্ধু 
ও মাতুলাদি প্বব্রনগণও আমারে উপেক্ষা করিয়াছেন) আমি এখানে 
থাকিয়। পুত্র স্বজন ও পত্রী প্রভৃতির মঙ্জল বা অমঙ্গল সংবাদ জানিতে 

পারিতেছি না! গৃহে এক্ষণে তাহাদের মঙ্গল কি অমঙ্গল, আমার সেই 

পুতরাদির। ধর্পথে আছে কি অধশ্ম পথে আছে, আমি কিছুই জানিতে 

পাৰিতেছি না ॥ ২১--২৫ 
রাজা কছিলেন ॥ ২৬1 যে সকল লুন্ধ পু্রদারাদি ধন হেতু তোমাকে 

ীক্ৃত করিয়াছে, তাহাদের প্রতি তোমার মন কি জন্ত দেহবন্ধ 

হইতেছে ?॥ ২৭২৮ 



৪5 বিচার-চজোদয় | 

বৈশ্ত উবাচ ॥-২৯ 

এবমেতদ্ যথা প্রাহ ভবানম্মদ গতং বচঃ॥ ৩০ 

কিং করোমি ন বধ্াতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ । 

বৈঃ সস্ত্যজ্য পিতৃন্গেহং ধনলুন্ধৈ নিরাককৃতঃ ॥ ৩১ 

পতিগ্বজনহার্দঞ্চ হাদি তেঘেব মে মনঃ। 
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্লপি মহামতে ॥ ৩২ 

যত প্রেমপ্রবণং চিত্বং বিগুণেঘপি বন্ধুযু। 

তেষাং ক্কতে মে নিশ্বাস! দৌমনিন্তঞ্চ জায়তে ॥ ৩৩ 

করোমি কিং বল্ল মননে গ্রীতিযু নিুরম্ ॥ ৩৪ 

মার্কগেয় উবাচ ॥ ৩৫ 

ততস্বৌ। সহিত বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ। ॥ ৩৬ 

পপ কপ পাপা ০৯ ০ ০০ পাপী পান পট পপ পা সা ৩ ৮৮০ ৯ পা আপ আর ৯৯ বা আচ পা উ.৪াস 

_ বৈশ্ব কহিলেন ॥ ২৯ ॥ আপনি মদৃবিষয়ক বাকা যেরূপ বলিলেন 

তাহা ঠিক; কিন্ত কি করি, আমার মন নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে 

পারিতেছে ন!। যাহার! ধননুন্ধ হইয়া! পিতৃন্নেহ, পতিপ্রেষ ও মিত্রগ্রীতি 
পরিত্যাগ করিয়া আমায় দূরীভূত করিয়াছে, তাহাদেরই প্রতি আমার মন 

ন্নেহান্ুরক্ত হইতেছে । হে মহামতে বনধুগণ- অনিষ্টকারী হইবেও যে: 

তাহাদের উপর চিত্ত গ্রীতিশালী থাকে, ইহা কি তাহা! আমি বুঝিয়াও 

বুবিতে পারিতেছি ন!। সেই গুতাদির জনত আমার দীরঘনিঃাস ও. চি্- 
বৈকল্য জন্সিতেছে ; আমাতে শ্রীতিবিহীন সেই পুজাদিতে আমার মন 

| কিছুতেই, নিষ্ঠুর হইতে পারিতেছে না; আমি বরি কি? -£৩*--৩৪ 

্ মাা্ের.কছিলেন ॥ ৩৫৭. হে বিগ্র ক্রৌকে অনন্তর লমাধি নামক 

লেই বৈ এবং রাজজেট রখ জে বিশ নেই মির নিকট উপিত 
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সমাধির্নাম বৈশ্টোইসৌ স চ পাধিবসত্তমঃ | 
কুত্বা তু তৌ যথান্তায়ং যথার্থং তেন সংবিদম্ ৩৭ 

উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচচক্রতু বৈশ্তপাধিবৌ ॥ ৩৮ 

রাজোবাচ ॥ ৩৯ 

তগবংস্বামহং প্রষ্ট মিচ্ছাম্যেকং বস্ব তৎ ॥ ৪০ 
ছঃখায় যন্মে মনসঃ শ্বচিত্তায়ত্ততাং বিন1। 

মমত্বং মম রাজ্যন্ত রাজ্যাঙ্গেঘথিলেঘপি ॥ ৪১ 

 জানতোহপি যথাজ্ঞহ্ক কিমেতম্কুনিসতম | 

অয়ঞ্চ নিক্কৃতঃ পুলৈর্দারৈর্ভ ত্যৈস্তথোজবিতঃ ॥ ৪২ 
শ্বজনেন ঢ সং ংতাকত্েবু হাদী তথাপ্যতি। 
এবমেষ তথাহঞ্চ ছবাবপ্যতাস্তছৃঃখিতৌ ॥ ৪৩ 

দৃষ্টদোষেইপি বিষয়ে মমত্বাকষ্টমানসৌ । 
তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো৷ জ্ানিনোরপি ॥ ৪8 

হইবেন | তীহার! উভয়ে সেই মুনির সহিত যথাযোগ্য বথাবিধি সম্ভাষণ 

করিয়া উপবিষ্ট হইয়া এই কথা আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬--৩৮ | 

রাজ কহিলেন ॥ ৩৯ ॥ ভগবন্, আমি আপনাকে একটি রুহস্ত 

ভিদ্ভাসা করিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা আমাকে উপদেশ করুন? 
চিন্ত বীতৃত্ত করিতে না পারায়, আমা'র মনের যে দুঃখ হয়, ইহার কারণ 
কি? জানিয়াও অজ্জের স্তায় আমার রাজ্যে ও নিখিল রাজ্যাঙ্গে যে মমত্ব 
বোধ হয়, ইহাই কারণ কি? এই বৈশ্তও পুত্রগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, 
ভাধ্যা ও ভৃতাগণ কর্তৃক দৃরীকৃত এবং হ্বজনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইরা- 
ছেন; তথাপি তাহাদের প্রতি ইনি অতি স্নেহবান্।  এইক্ধপে আঁমি এবং 

এই বৈশ্ত উভয়ে অত্যন্ত ছঃখিত হইয়্াছি ; আমরা বিষয়ের দোষ অনুভব 



৪৬৮ | বিচার-চন্দ্োদয় । 
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মমান্তচ ভবত্যেষ! বিবেকান্ধন্ত যুঢ়তা ॥ ৪৫ 

| খধিরুবাচ ॥ ৪৬ 

জ্ঞানমন্তি সমন্তন্ত জন্তোবিষয়গোচরে ॥ ৪৭ 
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাঁতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্। 

দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবন্ধান্তথাপরে ॥ ৪৮ 
কেচিদ্ দিব! তথ! রাত্রো প্রাপিনস্তল্যদৃষ্টয়ঃ | 
জ্ঞানিনে! মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্ ॥ ৪৯ 

 যতোহি জ্ঞানিনঃ সর্বে পণুপক্ষিমৃগাদয়ঃ। 

জ্ঞানঞ্চতম্মন্থম্যাণাং বতেষাং মৃগপক্ষিপাম্ ॥ ৫* 

করিতেছি, তথাঁপি আমাদের মন মমত্বে আরুষ্ট হইতেছে । হে মহাত্মবন্ 

আমি এবং এই বৈশ্ঠ উভয়েই জ্ঞানী; তথাপি যে আমাদের মোহ 
জন্মিতেছে, ইহার কারণ কি? এইরূপ মূর্খত! বিবেকান্ধ ব্যক্তিরই হইয়া 
থাকে ॥ ৪০--৪৫ 

খষি কহিলেন 1৪৬॥ সমুদায় প্রাণীরই ইন্ট্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ সম্বন্ধে 

সাধারণ ভ্তান 'মাছে ; (অর্থাৎ মোক্ষবিষয়ে জান নাই ; ইহাতে যদি তাহার 

জান, জ্ঞান বলিয়! প্রতিপর হইতে পারে, তবে তোমরাও জ্ঞানী বটে )) 
হে মহাভাগ, ইন্দ্রিয়ের় বিষয় কিন্তু পৃথক্ পৃথক অর্থাৎ বিভিন্্রূপে ইন্দরিয়ের 

গোঁচর হইয়া! থাকে । কোন কোন জন্ত দিবাভাগে দেখিতে পায় না; 
সেইরূপ কোন কোন বন্ধ রাত্রি কালে অন্ধ) কোন্ কোন প্রাণী দিবা ও 
রাত্ৰি উভয় সময়েই দৃষ্টিশক্তিহীন ; কোন কোন জীব দিবারাত্রি সমভাবে 
দৃষ্টিশক্তি সম্পর | 'মহুয্যগণ জ্ঞানী ইহা সত্য বটে, কিন্তু কেবল যে 

ভাহারাই জ্ঞানী এমন নয় ? যেহেত পপ্তপক্ষী ও মৃগ প্রভৃতি সকলেই জান 
সম্প়। সেই নুষ্গপক্ষিগণের স্বাভাবিক স্থজাতিগত জান যেরূপ, ভবাদৃশ 
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মনুস্াণাঞ্চ বত্তেষাং তুল্যমন্তৎ তথোভয়োঃ । 

জ্ঞানেইপি সতি পণ্তৈতান্ পতগান্ শাবচঞ্চুযু ॥ ৫১ 
কণমোক্ষাদৃতান্মোহাৎ পীডামানানপি ক্ষুধা । 
মানুষ! মনুজব্যান্র সাভিলাধাঃ স্থৃতান্ প্রতি ॥ ৫২ 

লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নম্বেতে কিং ন পশ্ঠসি । 

তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্ডে নিপাতিতাঃ ॥ ৫৩ 

মহামারাপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ | 

'তন্নাত্র বিল্রয়ঃ কার্ষো! যোগনিত্রা জগৎপতেঃ ॥ ৫৪ 

 মহামায়! হরেশ্চৈতৎ তয়! সংমোহৃতে জগৎ । 

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সাঁ॥ ৫৫ 

মনুষ্যগণেরও যেক্ধপ মুগপক্ষিগণেরও সেইরূপ; অন্য যে জ্ঞান অর্থাৎ 

যাহাকে প্ররুত জ্ঞান কহে, তাহাও উভয়েরই সমান অর্থাৎ প্রস্কৃত জ্ঞান 

সাধারণ মন্ুষ্যেরও নাই পশ্বীদি ইতর প্রানীরও নাই। এই পক্ষিগণকে 
দেখ; সামান্ত জ্ঞান সত্বেও ইহার মমতা বশতঃ নিজে ক্ষুধায় পীড্যমান 

হইয়াও শাবকচঞুতে আহারদানে বাগ্র হইয়া থাকে । হে নরশ্রেষ্ঠট এই 
মনুয্যগণ প্রত্যুপকার প্রাপ্তি জন্ত ( উত্তরকালে সন্তানগণ আমাদের সেব! 
করিবে এই আশায় ) লোভ বশতঃ পুত্রগণের প্রতি ন্নেহশীল হইয়া থাকে, 
ইহা কি তুমি দেখিতে পাও ন1!? তথাপি মনুত্যগণ মহামায়া গ্রভাবে 
বাসনান্নপ আবর্তবিশিষ্ট মোহরূপ গর্ভে নিপতিত হইয়া সংসারস্থিতির হেতু 

হইয়া থাকে । জগৎপালক পরমেশ্বরের যোগনিদ্রাস্বরূপ ষে মহামানা, তিনিই 

এই জগৎকে সম্যকরূপে মোহিত করিতেছেন ; অতএব এই মোহবিষয়ে 
বিদ্যায় বোধ করিও না। দেবী অর্থাৎ সর্বেন্দিয় প্রকাশিক! ভগবতী 



৭ রিচার-চজ্জোদয়। 
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বলাদাক্ত্য মেহার মহামায়া প্রযচ্ছতি 
তয়! বিস্যজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৫৬ 

সৈষ! প্রসন্না বরদ! নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে। 
সা বিস্তা পরম! মুকের্থেতৃতৃতা সনাতনী ॥ ৫৭ 

সংসারবন্ধহেতৃশ্চ সৈব সর্বকেশ্বরেশ্বরী ॥ ৫৮ 
রাজোবাচ ॥ &৯ 

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্॥ ৬, 
ক্রবীতি কথমুৎপন্না সা কশ্থাস্তাশ্চ কিং দ্বিজ। 

যংস্বভাবা চ স! দেবী যংস্থব্পা যহুস্তবা ॥ ৬১ 

তৎসর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্ধে। ব্রহ্মবিদাং বর ॥ ৬২ 

ররর ৬৬৭ | ৭ পরত 

' অর্থাৎ অচিস্ত্যমহিমা সেই মহামায়া! জ্ঞানিগণেরও চিত্তকে স্বীয় শক্তিবশে 

বিবেক হইতে প্রত্যাবৃতত করিয়! মোহে নিক্ষিপ্ত করিয়া! থাকেন। তিনি 

এই সমগ্র স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ স্্টি করিয়াছেন; | অথচ তিনি এই 
চরাচর জগৎ পরিত্যাগ করেন না, পরস্ত রক্ষা করেন ]$ সেই বরদায়িনী, 

বিশ্বরূপে প্রত্যক্ষীভূতা এই মহামায়। প্রসন্ন হইলেই মানবগণের মুক্তির . 

হেতুভৃতা! হইয়া থাকেন? তিনি ( মহামায়! তত্বজ্ঞান্লক্ষণ। বিস্তা ; অতএব 

তিনি মুক্তির কারণন্বরূপা এবং সনাতনী অর্থাৎ নিত্য ঃ আবার তিনিহ 

সংসাররূপ বন্ধনের হেতু; তিনিই ব্রন্ষাদিরও. ঈশ্বরী ॥ ৪৭---৫৮ 

আলাদা কহিলেন ॥ ৫৯ ॥ হে ভগবন্ হে ছিজ, বাহাফে আপনি মহামায় 

বলিতেছেন, তিনি কে? কিন্ূপে তিনি উৎপন্ধ হইয়াছেন? তাহার 

ক্র্ধ্যই ৰা কি? হে জ্ঞানিশ্রে্, সেই দেবী যে শ্বতাববিশিষ্টা যেরগ 

র্তিবিশিষ্টা এবং যাহা হুইতে উৎপরা ০০০৪ আপনার নিকট গুনিতে 
ইচ্ছা করি. ৪15৬২ 
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খাধিরুবাচ 1 ৬৩ র 

' নিত্যেব সা জগগ্ুত্তিস্তয়া সর্বমিদূং ততম্ ॥ ৬৪ 
তথাপি তৎসমূৎপত্তির্বধা শ্রায়তাং মম। 
দেবানাং কার্ধ্যসিদ্ধ্র্থমাবির্ভবতি সা বদ! ॥ ৬৫ 
উৎপন্নেতি)তদালোকে স! নিত্যাপ্যতিধীয়তে । 

যোগনিদ্রাং যদ! বিষুরর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে ॥ ৬১ 

আস্তীধ্য শেষমভজৎ কল্সান্তে ভগবান্ প্রভূঃ। 
তদা দ্বাবন্থুরৌ ঘোরো বিখ্যাতৌ। মধুকৈটভে। ॥ ৬৭ 

বিষুকর্ণমলোডুতৌ হস্তং ব্রহ্ধাণমুদ্ততৌ । 
স নাভিকমলে বিষ্চোঃ স্থিতে। ব্রহ্ধ! প্রজাপতিঃ ॥ ৬৮ 

দৃষ্1 তাবস্থুরৌ চোগ্রো। প্রন্ুপ্তঞ্চ জনার্দিনং। 
তুষ্টাৰ যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদরস্থিতঃ ॥ ৬৯ 

_খধি কহিলেন ॥ ৬৩ ॥ সেই দেবী নিত্যা অর্থাৎ সর্বদ! বর্তমান! ; 

এই জগতই তীহার মৃত্তি ; তাহা! হইতেই এই জগৎ বিস্তারিত হইয়াছে; 

তথাপি তাহার আবির্ভাব আমার নিকট নানারূপে শ্রবণ কর। তিনি 

খন দেবগণের কাধ্যপিদ্ধির জন্য লোকে আবিরতা হন, নিত্যা হইলেও 
তখন তিনি উৎপন্ন! বলিয়া অভিহিত হন। প্রলয় কালে (ব্রহ্ধার 
নিশাবসানে ) সমুদ্বায় জগন্মগুল একার্ণবীকৃত হইলে অর্থাৎ কারণরূপ 
একমাত্র মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হুইলে যখন ভগবান্ প্রতু বিষু। অনস্তশব্যা 
অবলষন করিয়! ষোগনিপ্রা উপভোগ করিতেছিলেন, নেই সময়ে বিজুর 
কর্ণমলজাত, ভয়ঙর মধু ও কৈটভ নামক হই বিখ্যাত অস্থুর[ বিষুর 

মাভিকমলস্থ ] ব্রক্ধাকে হুনন করিতে উদ্ভত হইয়াছিল। বিষ্ণুর নাভি- 
কমলস্থ সেই মাতেস্বী প্রজাপতি ত্রদ্ধা সেই উত্রস্বভাব অন্রদয়কে 
দর্শন করিয়! এবং জনার্দনকে যোগনিদ্রাপন্ন দেখিয়া, হরির চৈতন্ত স্পা” 

০৪ 



৪৭২ বিচারচজ্ঞোদর। 

প্রবোধনার্থায় হরে্রিনেত্রককতালয়াং। 
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্ ॥ ৭০ 
নিপ্রাং ভগবতীং বিষ্োোরভুলাং তেজনঃ প্রতুঃ ॥ ৭১ 

ওঙ্গোবাচ ॥ ৭২ 

বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বযটুকারঃ দ্বরাস্মিক! ॥ ৭৩ 
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ব্রিধা মাত্রাত্মিক! স্থিতা। 

অর্ধমাত্রান্থিতা নিতা। যানুচ্চারধ্য। বিশেষতঃ ॥ ৭৪ 

ত্বমেব সন্ধ্যা সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পর! । 

ত্বয়ৈব ধার্ধ্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ স্জ্যতে জগৎ ॥ ৭৫ 
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমতস্ন্তে চ সর্বদা । 
বিসৃষ্টো সথষ্টিরূপ! ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে ॥ ৭৬ 

দনের জন্য একা গ্রচিত্তে হরিনেত্রে অবস্থিত! বিশ্বেশ্বরী জগন্ধাত্রী স্টি-স্থিতি- 

প্রলয়-কারিণী তগবতী অতুলনীয়া, বিষুরও নিদ্রাম্বরূপা সেই যোগনিদ্রার 
(মহামায়ার ) স্তব করিতে লাগিলেন। [ এতম্ারা বিষ্ুর যোগনিদ্রাই 

সপিস্থিতি প্রলয়কারিণী ব্রাহ্ধী, বৈঞুবী ও মাহেম্বরী শক্তি সৃচিত 

হইল ]॥ ১৪---৭১ 

্রহ্ধা! কহিলেন ॥ ৭২ ॥ হে নিত্যে অক্ষরে €ক্রঙ্গন্বরূপে ) তুমি স্াহা 

( দেবহুবিরণনমন্ত্ররপা ) তুমি স্বধা ! পিতৃলোকহবির্ানমন্তরূপা) তুমি 

বযটুকার (ইন্ত্রহবিরানমন্ত্রূপা) এবং উদাত্তাদি স্বরূপা ) তুমি অমৃত- 
রূপিনী; তুমি মাত্রাত্মিকা (প্রণবরূপিবী ),-ত্রিধ! ( সত্বরজন্তমোময়ী ) 

হইয়া অবস্থান করিতেছ; যাহ! অর্দমাত্রা ( নিগুপ! ) তাহাও তুমি ; যাহা 
অনুচ্া্্যা ( অব্যক্তরূপা ) তাহা ও তুমি ; তুমিই প্রসিন্ধা সন্ধ্যা, সাবিত্রী, 
হে দেবি তুমিই পরমা জননী অর্থাৎ আদি মাতা । হে দেবি, তুমি 
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সিনে ০০০০ ঢা লি টিপাটিপি পরত স্পন্সর তাপ পাতা পানা পাদ টিপার পি 

তথ সংহৃতিরপাস্তে জগতোহন্ত জগন্য়ে। 

মহাবিগ্। মহামায়া! মহামেধা মহান্থৃতিঃ ॥ ৭৭ 

মহাঁমোহা চ ভবতী মহাদেবী মহান্থুরী। 
প্রক্কতিস্থঞ্চ সর্বস্ত গুণত্রয়বিভাবিনী ॥ ৭৮ 

কালরাত্রি মহারাত্রি মৌঁহরাত্রিশ্চ দারুণ! । 
বং শ্রীন্তবমীশ্বরী ত্বং হীস্বং বুদ্ধিবোঁধলক্ষণী ॥ ৭৯ 

* পপ -েীিশিপাস্পিশীশীবিপী প্পিসীাশিশিশীপিশিশীীশীশী 

ব্রহ্ষীরূপে | এই জগন্মগুল স্যষ্টি করিতেছ, তুমি | বৈষ্ণবীরূপে ] এই 
গৎ পালন করিতেছ এবং প্রলয়কালে তুমিই [ বৌদ্রীরূপে ] এই জগৎ 
ক্ষণ করিতেছে । এইরূপে পুনঃ পুনঃ ক্রমশঃ স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ 

ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন এই বিশ্বমগ্ডল তুমি একাকিনী হইয়াও ব্রাহ্ধী বৈষ্ণৰী 
রৌন্রীরপ শক্তিত্বার! ধারণ করিয়া আছ ॥ হে সর্বজ্ঞে ৃষ্টিকালে তুমিই 
্টিরপা (আপনাকেই আপনি স্থষ্টি করিয়! থাক )) পালনকালে তুমিই 
স্থিতিরপা ( আপনিই সৃষ্ট হইয়া আপনাকেই যতকাল প্রয়োজন, পালন 
করিয়া থাক )7 প্রলয়কালে তুমিই এই জগতের সংহাররূপিণী ( আপনিই 
মাপনাতে লয়প্রাপ্ত হও)॥ তুমি “তত্বমসি' এই মহাবাক্য প্রতিপাস্থা 
মহাবিস্তা $ তুমি মহামায়া অর্থাৎ সর্বমোহিনী, তুমি মহামেধা অর্থাৎ 
র্বজ্ঞা, তুমি ম্তাস্থৃতি অর্থাৎ বেদবিদ্তা ; তুমি মহামোহন্বরূপা, তুমি 

মতি প্রকাশরূপ! মহাদেবশক্ি এবং তুমি মহান্্রী ( আস্ুরীশক্তি )। 
হে দেবি, তুমি সন্বরজন্তমোগুণের সাম্যাবস্থান্নপ সর্বভূতের কারণরূপা 

রন্ততি; অথচ তুমিই আবার এ গুপত্রয় পৃথক্ পৃথক করিয়া! জগতের 
স্থিতি গ্রলয় সাধন করিয়া থাক। তু্গিই জগতের প্রলয়সাধিকা 

রাতরিক্পিলী ; ভুমিই মহা রাত্রি অর্থাৎ ব্রন্ধারও প্রলয় তোমাতেই হইয়া 
ধাকে; আর ভুমিই . মোহরাজ্ি অর্থাৎ মহামায়া নামধারিণী 



৪৭৪ বিচার-চক্োদয়। 

লজ্জা! পুষ্টি স্তথা তুষ্টি স্বং শাস্তি: ক্ষান্তিরের চ। 

খড় গিনী শূলিনী ঘোর! গদদিনী চক্রিনী তথা ॥৮* 
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভৃগুপ্তীপরিঘাযুধা । 
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্য স্বতিসুন্দরী ॥ ৮১ 
পরাপরাণাং পরম! ত্বমেব পরমেশ্বরী । 

যচ্চ কিঞিৎ কচিদ্বস্ত সদসদ্ বাখিলাস্মিকে ॥ ৮২ 

তম্থয সর্বস্ত যা শজিঃ সা ত্বং কিং স্তয়সে তদা। 

যয়া ত্বয়। জগৎমষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ ॥ ৮০ 

সংসার হৃষ্টিকর্রী। তুমি শ্রী (সম্পদ্রূপিণী লক্গ্মী অথব! শ্রীং ইতি 
লঙ্ষ্মীবীজ্ূপ! ); তুমি সর্বনিয়ন্ত্রী মহাদেবশক্তি অথব! কামবীজ- 
গ্বরপা, তুমি ভ্রী অর্থাৎ কুকর্ম গোপনেচ্ছা অথবা হ্রীং ইতি 

ভূবনেশী বীজরপা, তুমি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি? তুমি লজ্জা অর্থাৎ হর্শ 
করণে অন্তে জানিতে পারিয়াছে বলিয়৷ মনঃকষ্ট; তৃমি পুষ্টি ( পোষণ), 

তুমি তুষ্টি (হর্ষ), তুমি শান্তি (ইন্দ্রিয় সংবম ) এবং তুমিই ক্ষাস্তি অর্থা 

ক্ষমা অর্থাং এই সকল মাতৃকারূপা ও তুমি খড়াধারিনী, [ একহস্তস্থত 

মুওধারণে] শক্রগণের ভয়দারিনী, গদাবিশি্ট, চক্রহস্তা, শঙ্খধারিণী, চাপহস্তা 
এবং বাণ, ভূপ্ডণ্ডী ও পরিঘ নামক অন্ত্রধারিদী। [এই ক্লোকে দেবার 

দশতুজাত্ব সুচিত হইল )। তুমি এহিক সুখদাত্রী বলিয়া আহলাদরগা। 

তুমি শ্বর্গাদি সুখহেতুভূত বলিয়। ভক্তগ্রণের অতি মনোহর! এবং বাক্যা 

তীত পরমানন্দমরী বলিয়া আহ্লাদক বস্তগণেরও আহলাদরূপা ; তুমি 
বন্ধাদি ও ইন্জাদিরও পরম নিয়ত; অতএব তুমিই সর্বত্র । হে 
দর্বন্থর়পে, যাহা কিছু বন্ত যেকোন স্থানে বা যে কোন কাদে 

| রন আাছে | অতীত রসিদ ভবিস্ততে হইবে, সে সমূদী। 



বিচার-চন্দোদয়। ৪৭৫ 

সোহপ্ি নর্বাধশং নীতঃ কস্বাং জোরিহহর। 
বিষুঃঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এবচ ॥৮৪ 

কারিতান্তে বতোংতম্তবাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ তবেৎ। 
সা ত্বমিখং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্ততা ॥ ৮৫ 
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্যাবস্থুরৌ মধুটৈটভৌ | ্ 
প্রবোধঞ্চ জগৎস্থামী নীয়তামচ্যুতো৷ লঘু ॥ ৮৬ 
বোধশ্চ ক্রিয়তামন্ত হস্তমেতৌ মহান্থুরৌ ॥ ৮৭ 

| খাষিরবাচ ॥ ৮৮ 

এবং স্ততা তদ! দেবী তামসী তত্র বেধসা | ৮৮ 
বিষ্টোঃপ্রবোধনার্থা় নিহন্তং মধুট্টকটভৌ ॥ ৮৯ 

পাপা 

স্বর যে শক্তি তাহা বখন তুমিই, তখন তোমার আর স্ব কি 
করিব? যে তুমি. এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা 
বুকেই নিদ্রাপরবশ করিয়াছে, তাদৃশ তোমাকে স্তব করিতে কে 
মর্ঘ? জগতের পালনকর্তা বিষু, স্থষ্টিকর্তী আমি এবং সংহারকর্তী 
ঈশানকে ও খন তুমি শরীর ধারণ করাইয়াছ অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়াছ, তখন 
তোমাকে স্তব করিতে কে শক্তিমান্ হইবে? জগন্মোহিনী সেই ( অনি- 
বনীয়! ) তুমি এই প্রকারে তোমার স্বকীয় অনাধারণ মাহাত্ম্যকীর্তন 
দ্বারা মৎকর্তৃক সম্যকৃরূপে স্তবতা হইয়া এই মহাপরাক্রান্ত অন্ুর মধুকৈ- 

দ্কে মোহিত কর; জগৎপতি প্রতিহত বলশালী বির শিস নিপ্রাভঙ্ষ 
বর এবং মহান্থুরযুগলকে বধ করিবার অন্ত তাহাকে দিনা 
কর॥ ৭৩-_৮৭ | এ ক 

ধধষি কহিলেন ॥ ৮৮.॥ র তৎকাঁধে বানী বন্ধ কর্তৃক সংস্ততা. 

ই! মেই যোগনিস্বারপা দেবী বিষুর প্রবোধন জন্ত এবং 'মধুকৈটতের়- 



৪৭৬ 
বলি্লা ভাসি শাবানা পি পা ৪ ছল ০৯৯৮২ 

বিচার-চন্োদয়। 
ছি টি তিস্তা এসি ক শিলা ছা সিরা সত ভি তা সি উপ ০০ এছ শিক শি সমস্ত ছি বি সি বিসিসি ০৯ পথ 

নেতরান্তনালিকা বাহ্ঘদয়েভা সতখোরসঃ | ৯০ 

নির্গম্য দর্শনে তন্তথৌ ব্রন্মণোহব্যক্তজন্মনঃ। 
উত্তস্থৌ চ জগন্লাধ্তয়। মুক্কো জনার্দীনঃ | ৯০ 

একার্ণবেহহিশয়নাৎ ততঃ স দর্ূশে চ তৌ। 

মধুকৈটভো ছুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ ॥ ৯২ 
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্ত, ব্রক্ষাণং জনিতোঘ্তমৌ । 
সমূখায় ততন্তাভ্যাং যুধুধে ভগবান্ হরিঃ ॥ ৯৩ 

পঞ্চবর্যসহজাণি বাছপ্রহরণো! বিভুঃ। 

তাবপ্যতিবলোন্মতৌ মহামায়াবিমোহিতৌ ॥ ৯৪ 
উক্তবস্তো। বরোহম্মত্ো। ব্রিয়তামিতি কেশবম্ ॥ ৯৫ 

শ্রীভগবান্তবাচ ॥ ৯৬ 
ভবেতামস্ত মে তুষ্ট মম বধ্যাবুভাবপি ॥ ৯৭ 

পাপ লস পপ পপ ০ পা 

বিনাশ জন্ত বিষুর চক্ষু মুখ নাসিক! বাহুদ্বয় এবং বক্ষঃস্থল হইতে 

নির্গত হইয়া অব্যক্তজন্মা অর্থাৎ কারণরূপ বিষ্ণু হইতে জাত ত্দ্ধার 

দৃষ্টিগোচরে অবস্থিত হইলেন [ অর্থাৎ ব্রহ্মা ঘোগনিদ্রাভিভূত হইলেন ]। 
জগৎপাতা৷ জনার্দন যোগনিদ্রা মুক্ত হুইয়! একার্ণবে অনন্ত শয্যা হইতে 

উখিত হইলেন এবং সেই ছ্রাত্মা মহাবল পরাক্রাস্ত, ক্রোধে আরক্তনেত্ 

এবং ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে উদ্ভত মধুটকৈটত নামক অন্ুরদধয়কে অব- 

লোকন করিলেন; তাহারাও তাহাকে দেখিতে পাইল | অনস্তর জগদ্- 
ব্যাপক ভগবান্ হরি গান্রোখান পূর্ব্বক পঞ্চস্হল্ বৎসর তাহাদের সহিত 

বাছযুদ্ধ করিলেন। অতি বলোম্বত্ত এবং মহামায়া কর্তৃক বিমোহিত 

সেই অন্থ্রত্বয় ভগবানকে কহিল, "আমাদের নিকট অভিলহিত বং 

প্রার্থনা কর” ॥ ৮৯--৯৫ 



বিচার চন্দ্রোদয়। ৪৭৭, 
ভাটি লিপি সাল নিস উরি উই রর স এ 

' কি মন্তেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম ॥ ৯৮ 

খধিরুবাচ ॥ ৯৯ | 

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদ1 সর্ধমাপোময়ং জগৎ ॥১০০ 

বিলোক্য তাভ্যাং গদিতে! ভগবান্ কমলেক্ষণঃ । 
( গ্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘান্বং মৃত্যুরাবয়োঃ | ) 

আবাং জহি ন যত্রোবর্বী সলিলেন পরিপ্লীতা ॥ ১৯১ 
খাষিরুবাচ ॥ ৯৯২ 

তথেত্যুক্ত1। ভগবত শঙ্খচক্রগদাভিত1। 

কৃত্বা চক্তেণ বৈ চ্ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥ ১০৩ 

এবামো সমূতপ্ন!ব্রন্ধণা সংস্ততা স্বয়মূ। 
প্রভাবমস্ত। দেব্যাস্ত তৃর়ঃ শৃণু বদামিতে ॥ ১০৪ 

শ্রীভগবান্ কহিলেন ॥ ৯৬॥ বদি তোমর! আমার উপর তুষ্ট হইয়া 

থাক তবে উভয়েই আমার বধ্য হও; এ যুদ্ধে অন্ত বরের প্রয়োজন 

কি? ইহাই আমার অভিলধিত বর ॥ ৯৭। ৯৮ 

খধি কহিলেন ॥ ৯৯ ॥ এই প্রকারে মহামায়া মোহিত সেই অস্ুরহয 
তংকালে সমুদয় জগৎ জলময় অবলোকন করিয়! ভগবান্ পুগ্ুরীকাক্ষকে 
কহিল। ( তোমার সহিত যুদ্ধে আমর! গ্রীত হইয়্াছি; তুমি আমাদের 
শ্লাঘা মৃত্যু অর্থাৎ তোমার হস্তে মৃত্যু আমর! ল্লাঘ৷ মনে করি )) যেখানে 

পৃথিবী জলে আবৃত নহে আমাদিগকে তথায় বধ কর।॥ ১০। ১০১ | 

খধি কহিলেন ॥ ১*২॥ শব্ধচক্রগদাধারী ভগবান্ তথাস্ত বলিয়া 
তাহাদের মন্তকন্ধয় স্বীয় উরুদেশে স্থাপন পূর্বক চক্রন্থার। ছেদন 
করিলেন ॥ ১৩ | 

এই মহামায়া! এইরপে ব্রন্ধার স্তবে স্বয়ং ( দেবকার্ধ্যসাধনার্থ বিষ্চর 

টির ৯৭টি সিন্স রসি পপ জা 



৪৭৮ রিচার-ক্ছোদর। 
ইতি জীমার্কত্ডেয়পুরাণে সাবণিকে মহস্তরে দেবীমাহাত্তো 

মধুকৈটভ-বধো নাম গ্রথমোহ্ধ্যায়ঃ। 

শরীর হইতে ) আবিরভূ্তা হইয়াছিলেন ) এই দেবীর প্রভাব পুনরায় 
শ্রবণ কর ; আমি তোমায় বলিতেছি | ১৪৪ 

জি সজএনারেগেরন 

দ্বিতীয় স্তবক। 

্ীচন্তী-প্রাতঃল্মরণ স্তোত্রমৃ। 

প্রাতংন্মরামি শরদিপৃকরোজ্জলাভাং সন্ত্ববস্মকরকুগ্ল-হারভূষাম্। 

দিব্যামুধোর্জিতস্থনী লসহস্রহস্তাং, রক্তোৎপলাত-চরপাং ভবতীং পরেশাম্।১ 

প্রাতর্নসামি মহিযাস্থর-চণ্-মুও শুস্তানুরুপ্রমুখ-দৈতাবিনাশদক্ষাম্ 
চীনিানারিরন -লীলাং চণ্তীং 247 ২ 

ধিনি নান ৪ চন্ত্রকরের হ্যায় সমুজ্্বল টিরিধহ সত্রত্ধ নির্মিত 

মকর কুপ্তল ও হাঁরভূষণে বিভূষিতা এবং ধীহার সুনীল সহঙ্ম হস্ত, দিব্য 

আমুধসমূহ দ্বারা! বলশালী, ধাহার চরণন্বয় রক্তৌৎপলের স্তায় আভাবিশিষ্ 
এবং ধিনি পরমেশ্বরী, তাহাকে প্রাতঃকালে, চিন্তা করি। ১ 

(ধিনি মহিষানুর, চণড, মুড ও শুস্ভান্থুর প্রমুখ অস্থর বিনাশে পটু 
হার লীলা ধা, ইস ও সুনিদিগকে মোহিত করিতে সমর্থ, ধিনি 

সমস্ত সুরবৃন্দের মূর্ভিধারিনী বলিয়া অনেকরপা রী চপ্তিকা রি 
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বিচার-চন্দ্োদয় । ৪৭৯ 
সপে পি পি লা লা লী? সিমটি পিল সি পাপা সমিতি) পাস স্পিিপা্সসি 

্রতিজামি ভজতামভিলাধদাত্রীং ধাত্রীং সমস্ত জগতাং ছুরিতাপহত্ত্রীম্। 

সংসারবন্ধনবিমোচন হেতুভূতাঁং মাপ্নাং পরাং লমধিগম্য পরশ্ত বিষ্ঠোঃ ॥ ৩ 

গ্লোকত্রয়মিদং দেব্যাশ্চগ্ডিকায়াঃ পঠেন্নরঃ সর্বান্ কামানবাপ্রোতি বিঞুুলোকে 
মহীয়তে ॥ ৪ 

৮ 

দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রমূ। 
ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্ততিমহো 

ন চাহবানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্ততিকথাং। 

ন জানে মুদ্রান্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং 

পরং জানে মাতান্তদন্থলরণং ক্লেশহরণম ॥ ১ ॥ 

বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণ বিরহেণালসতয়া | 

বিধেয়াশক্ত্বাৎ তব চরণয়োর্ধা চ্যুতিরভূৎ ॥ 

যিনি স্বীয় তক্তদিগের অভিলাষ পুর্ণ করিয়! থাকেন, ধিনি নিখিল 
জগতের পালনকর্তী, ধিনি সমস্ত পাঁপরাশি বিনষ্ট করেন, যিনি সংসার- 
বন্ধন বিমোচনের হেতৃভৃতা, যিনি জ্ঞানগম্য পরদেবতা! বিষু্র পরমামায়া, 
ট্াঙ্গকে আমি প্রাতঃকালে ভজনা করি। ৩ 

যে মানব চগ্ডিক। দেবীর স্তুতি প্রকাশক এই গ্লোক পাঠ করে সে 

মমস্ত কাম্য বস্ত লাভ করতঃ বিষুণলোকে গমন করিয়া! থাকে । ৪ 
১। মা আমি তোনার মন্ত্র জানি না, যন্ত্র জানি না, স্তোত্র জানি না, 

আবাহন জানি না, ধ্যান জানি না, স্তি কথাও জানি না; তোমার 
। অর্জনাতে যে সকল যুদ্রীর বিধি আছে, তাঁহাও আমি জানি না, তোমায় 
পাইলাম না বলিয়া বিলাপও আমার জান! নাই। কিন্তু মা আমি এই 

নার জানি যে তোমার শরণ লইলে তুমি,সকল ক্লেশ বিনাশ করিয়া থাক। 
৩৮ 



৪৮৬ .... বিচার-চক্জ্রোদয়। 

তদ্দেতৎ ক্ষস্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে 

কুপুতো জায়েত কচিদপি কুমাত! ন ভবতি ॥ ২ ॥ 

_শিশৌ নাসীত্বাক্যং জননী তব মন্ত্রং প্রজপিতুং 

কিশোরে! বিস্তায়াং বিষমবিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ। 

ইদ্দানীঞ্চেন্তীতো৷ মহিষ-গলঘণ্টী-ঘনরবাৎ 
নিরালন্বে! লম্বোদর-জননি কং যামি শরণম্ ॥ ৩॥ 

হরিঃ শেতে শেষে নন্ধ কমলজেো। নাভি কমলে 

সমাধো৷ সংলীনঃ পুরমপনদেবঃ প্রতিদিনম্। 
ভবাভীতেমাতঃ পদ কমলযুগ্মং তব বিনা 

_ নিরালম্বে! লস্বোদর-জননি কং যামি শরণম্ ৪ ৪ ॥ 

২। মা আমি শান্ত্রবিধি জানি না। 'মামার অর্থ নাই, আমি নিরন্তর 

আলম্তের বশীভূত তাহার পর যাহা কর্তব্য তাহাও ছুঃদাধ্য সুতরাং 

তোমার পুজার উদালীন। হে সকলজনোদারিণি ! কল্যাণময়ি জনি! 

আমার সে সকল ক্রটী, সে সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা! কর। কেননা 

আমি তোমার কুপুত্র। অনি! কুসস্তান অনেক হইয়া থাকে সত 

কিন্তু মাত। কুত্রাপিও কু হন না ॥ ২ ॥ 

৩। মা! শিশুকালে বাকৃশক্তি না থাকায় তোমার মন্ত্র জপ করিতে 

পারি নাই, কিশোর কালে বিস্তাশিক্ষায় এবং পরে বিষম বিষয় কাধ্যে ম 

_ 'আবদ্ধ হইয়াছিল; এখন এই শেষ দশায় বমের বাহন মহিষের গরণা 
ঘণ্টাধ্বনি ঘন ধন শ্রবণে ভীত হইতেছি। ন্ুৃতরাং হে গণেশ জননি! 

আর আমার অবলম্বন নাই । মা! আমি আর কার শরণ লইব? 

:. ৬) প্রুহরি শেষ নাগের উপরে ইয়া আছেন, তন্ধা তাহার না 
কমলে ধ্যান মঞ্চ, মহাদেবও প্রতিদিন লমাধিতে মধ না! ংসার ভীত: 

! 
1 



বিচার-চঙ্জোদয়। ৪৮১ 

7. নদে বাকাং ফুং ন হি যার ভপবিকী 7. 
ন পূজায়াং ধ্যানে ধরণিধর-কন্ছে মম মনঃ।. 
গ্রসীদ ত্বং মাতওণ-রহিত-পুত্রেংধিকদয়া 
নিরালগ্থো লঘ্ষোদর-জননি কং যামি শরণম্ ॥ ৫1. 
্বয়ভূত্তৎ পান্দান্ুজ কর্তৈব জগতাং 
অভূৎ কর্তা ধর্তা হরিরপি তখৈবান্ত জগতঃ | 
সদা ভঙ্গী শড়ুঃ পদকমলমেতাদশমূতে 
নিরালম্বে! লম্বোদর-জননি কং যামি শরণম্ ॥ ৬॥ 
পৃথিব্যাং পুত্রান্তে জননি বহবঃ সম্তি সরলাঃ 

পরং তেষাং না বিরলতরলোহহং তব স্তুতঃ | 

ও নিরাশ্রয় আমি | তোমার বুগল চরণ কমল ব্যতীত আর কাহার শরণ 
নইব? 

৫। আমার বাক্য তোমার স্তবের উপযুক্ত নহে, কারণ তোমার 
পে ইহা অনুরক্ত নহে, হে ধরণিধরকন্তে! আমার মন পুজাতেও 

অনগরক্ত নছে, ধ্যানেও নহে । মা! প্রসন্ন হও! নিগুণ পুত্রের প্রতিই 
ঈননীর দয়! অধিক দেখা বায়। আমি ত অবলশ্বন শূন্ত। লঙ্বোদর 
দননি! এখন আমি আর কার শরণাপন্ন হইব ? 

৬। ব্রন্ধা৷ তোমার পাদপদ্প ভজন করেন বলিয়াই সৃষ্টির কর্তী, বিষ্ণও 
মেইজন্ত জগতের পালন কর্তা! এবং শডুও জগতের সংহার কর্তা হইয়াছেন 
সেই জন্ত। অতএব মা! তোমার এইরূপ মহিমান্বিত চরণ কমল 
ব্যতীত, নিরাশ্রপ্ আমি, আমি আর কাহার আশ্রয় লইব? 

৭। ম! এই পৃথিবীতে. তোমার বহুপুত্র আছে তাহারা দকলেই 
দঃম। তাহাদের মধ্যে আমি তোমার এক মাত্র তরল পুতর। মা 



৪৮২ বিচার-চক্দ্রোদয়। 

মদীয়োহয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে 
কুপুত্রে! জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৭ 

জগন্মাতর্মাত স্তব চরণসেবা ন রচিত 
ন বা দতং দেবি দ্রবিণমপি তুয়ন্তব ময়া। 

তথাপি ত্বং ন্সেহং ময়ি নিরুপমং যত প্রকুরুষে 

কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৮ 

পরিত্যক্ত1 দেবান্ বিবিধবিধিসেবাকুলতয়া 
ময় পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি। 

ইদানীঞ্চেম্াতস্তব যদি কপ! নাপি ভবিতা 

নিরালগ্থে! লন্বোদর-জননি কং যামি শরণম্ ॥ ৯ 

শ্বপাকো! জল্লাকো! তবতি মধুপাকোপমগিরা 
নিরাতষ্কো রঙ্কো বিহরতি চিরং কোটি কনকৈঃ। 

সর্বমঙ্গলে! আমাকে তোমার এরূপ ত্যাগ কর! উচিত হয় না) কেন না, 

কুপুত্র অনেক হয় কুমাতা! কখনও নয় । 

৮। হেজগন্মাতঃ! হে মাতঃ! আমি কখনও তোমার চরণসেবা 

করি নাই, তোমার জন্ত অর্থ বায়ও আমি করি নাই। তথাপি যে তুমি 

আমাকে এরূপ অনুপম স্নেহ কর, তাহাতে মনে হয় কুপুত্র অনেক হয 

কুমাতা কখনও নয় । ূ 

৯। আমি বিবিধ সংসারসেবার বাস্ত ছিলাম বলিয়া! দেবসেবা পরি- 
ত্যাগ করিয়াছিলাম, এইরূপে আমার পঞ্চাশীতি (৮৫) বৎসরের অধিক 
বরস বায়িত হইয়াছে। এখনও যদি মা! তোমার কৃপা না পাই, তবে ছে 

_লঙ্বোধর জননি, আমি অবলম্বন শুন্ত হইলাম, আমি আর কাহার শরণগা! 

হইব 1. 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৪৮৩ 

তবার্পর্ণে কর্ণে বিশতি মন্ুবর্ণে ফলমিদং__ 

জনঃ কে? জানীতে জননি জপনীয়ং জপবিধৌ ॥ ১০ 

চিতাভস্মালেপো৷ গরলমশনং দিকৃপটধরো 

জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পণ্তপতিঃ | 
কপালী ভূতেশো! ভজতি জগদীশৈকপদবীং 
ভবানি ত্বৎপাণি-গ্রহণ-পরিপাটীফলমিদম্ ॥ ১১ 

ন মোক্ষস্তাকাজ্ষা ন চ বিভববাঞ্চাপি চ ন মে 

ন বিজ্ঞানাপেক্ষ। শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ। 

অতন্বাং সংযাচে জননি জননং যাড়ু মম বৈ 

মূড়ানী কুত্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥ ১২ 

১০। মা, জপকালে কে তোমার ধ্যানের স্বরূপ মুত্তি জানিতে পায়? 
অপণে ! তোমার মন্ত্রের বর্ণমাত্র মানবের কর্ণে প্রবেশ কর! মাত্র তাহার 
এই ফল হয় যে, যে শ্বপাক (ব্যাধ) নিতান্ত নিরক্ষর, সেও মধুর ভাষায় 

বক্তুতার অধিকারী হয়; আর রম্ক (দরিদ্র) নিশ্চিন্ত মনে চিরকাল 
কোটি কোটি স্বর্ণ মুদ্রা! লইয়! সুখে বিহার করে। 

১১। যে পশুপতি অঙ্গে চিতাভন্ম মাখিতেন, গরল পান করিতেন, 

দিক্ ভিন্ন অন্য বসন ধাহাঁর ছিল না, ধিনি জটাধারী, সর্গহার ভিন্ন ধাহার 
মণিমুক্তার হার ছিল না, নরকপাল ধাহার হস্তে, ভূতের ঈশ্বর ধিনি, আজ 
তিনিও যে জগতের এক মাত্র ঈশ্বর হইয়াছেন, মা ভবানি ! সে কেবল মা 
তোমারই পাণিগ্রহণের ফল। 

১২। মা, মোক্ষ বা ধনের আশা আমার নাই, শশিমুখি ! জান বা 
ইধখও আমি আর চাহি না, অতএব জননি! আমি তোমার নিকট 



৪৮৪ বিচার-চন্দ্রো দয়। 
সি পপ এ আস পা ০1 হি 

স্পা ০৮ 

নারাধিতাসি বিধিন! বিবিধোঁপচারৈঃ 
কিং রুক্ষচিস্তনপরৈর্নকতং বচোভিঃ | 

. শ্তামে ত্বমেৰ বদি কিঞ্চন মধ্যনাথে 

ধংসে রুপামুচিতমন্ব পরং তবৈৰ ॥ ১৩ 

আপৎনুমণ্ধঃ স্মরণং তদীয়ং করোমি ছুর্গে করুণার্ণবেশি। 

নৈতঙচ্ছঠত্বং মম্ ভাবয়েখাঃ ক্ষুধাতৃঘার্তা জননীং ম্মরস্তি ॥ ১৪ 

জগদঘ বিচিন্রমত্র কিং পরিপূর্ণ করুণাস্তিচেন্ময়ি | 
অপরাধপরম্পরাধূতং নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্ ॥ ১৫ 

প্রার্থনা করিতেছি, “্ষুড়ানী কুদ্রাণী শিব শিব ভবানী” এই নাম জপ 

করিতে করিতে যেন আমার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হয় । 
১৩। মা! আমি বিধিমত বিবিধ উপচারে তোমার আরাধনা করি 

নাই, প্রত্যুত রুক্ষ চিত্ত! ও রুক্ষ বাক্য দ্বারা আমি কত অপরাধই না 
করিয়াছি। শ্তামে! তাই আমি আজ অনাথ, এখন তুমি যদি নিজ প্লেহ- 
গুণে আমার প্রতি কিঞ্ন্মাত্রও ক্ূপ। কর তাহাতে কেবল মা তোমারই 

উচিত কর! হয় । 
১৪। হে করপা্বেশি।! হর্স! মা আমি-আঁজ বিপদ্ সাগরে গড়ি 

তোমাকে স্মরণ করিতেছি, ইহা আমার শঠতা! বলিয়া মনে করিও না। 

কেন না৷ সন্তান ক্ষুধা তুষার কাতর হইলেই জননীকে স্মরণ করে । 

১৫।  জগদদ্ধে! আমার প্রতি বদি তোমার সম্পূর্ণ কূপাই থাকে, 

তাহ! থাকিতেও পারে ; ইহাতে আর বিচিত্র কি? কারণ বনস্তান পপি 

করিয়া! পাপ রাশিতে ুবযা পড়িলেও মা তাহাকে একেবারে উপেক্ষা 
করেন না। | ১, 



বিচার-চন্দ্রোদয় । 8৮৫ 
টি ০ শাসিত ৯০ ছিরািতাপসসিপিা পিসি পি তে ৫ সস অপার অ্দ টানি ২ 

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি, পাপদী ত্বৎগম! ন হি। 
এবং জ্ঞাত্ব মহাদেবি বথাযোগ্যং তথ কুরু ॥ ১৬ 

ইতি শ্রীমচ্ছ্করাচার্য্যবিরচিতং শ্রীদেব্পরাধ ক্ষমাপণ স্তোত্রং সমাপ্তম্। 

৩ 

ভবান্যষ্টকম্। ( শঙ্করাচার্য।; )। 

ন তাতে। ন মাত! ন বন্ধুর্নদাত! ন পুত্রে! ন পুন্রী ন ভৃত্যে ন ভর্তা । 

নজায়! ন বিস্তা ন বৃত্তিশ্বমৈব গতিস্বং গতিম্বং ত্বমেক! ভবানি 11১1 

তবান্ধাৰপারে মহাহ্ঃখভারুঃ পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমতঃ। 

কমার্গ: কুরজ্জপ্রবন্ধঃ সদাহং গতিত্বং গতিত্বং ত্বমেক! ভবানি ! ॥ ২॥ 

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং ন জানামি তত্ত্ং ন চ স্তোত্রমনত্রমূ। 

নজানামি পুভাং ন চ স্তাসযোগং গতিত্বং গতিত্বং ত্বমেক! ভবানি ॥ ৩॥ 

পিট তি সপ পিজা পপ রিও মস্পস্ 

১৬। মা, আমার মত পাতকী আর নাই আর তোমার মত পাপ- 

নাশিনীও নাই। ইহা বুঝির! মহাদেবি ! তোমার যেরূপ যোগ্য হয় তুমি 

তাহাই কর। 

১। পিতা মাতা, বন্ধু, পুত্র, কন্তা, ভরণপোষণ কর্তা ভূত্য, স্বামী, 
সী, বিস্তা' ও জীবিকাবৃত্তি প্রভৃতি সকলই অসার হে ভবানি! অস্তকালে 

গতি বিধান করিতে একমাত্র তুমিই সমর্থ । 

২। লোতে প্রমন্ত হওয়ান্ধ অনৎপথে গমন করতঃ কুকর্মমপাশে বন্ধ 
হইয়! মহাদুঃখদায়ক অপার সংসারসাগরে পতিত হুইয়াছি । ম! তবানি! 

তুমিই আমার গতি । 
৩। আমি দান ধ্যান, যোগ, তত স্তব, পূজা, স্তাস প্রভৃতি কিছুই 

জানি ন! মা ভবানি ! ভূমিই আমার গতি। 



৪৮৬ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
পি সি আপি সর? টান ৪ সা জজ সা উট পাটি লী সী জিপ ও পাইতে সি পি স্পা 

ন জানামি পুণাং ন জানামি তীর্থং ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ। 
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতঃ ! গতিস্তবং গতিস্বং ত্বমেক! ভবানি ! ॥8| 

কুকর্ম্নী কুসঙী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ 
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধঃ সদাঁহং গতিস্্ং গতিম্ত্বং ত্বমেক৷ ভবানি ! ॥৫॥ 

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং দিনেশং নিণীথেশ্বরং ব। কদাচিৎ । 

ন জানামি চান্তং সদাহং শরণ্যে! গতিস্বং গতিত্বং ত্বমেক! ভবানি !॥৬ 

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে জলে চানলে পর্বতে শক্রমধ্যে । 

অরণ্যে শরণ্যে ! সদা মাং প্রপাহি গতিস্বং গতিস্বং ত্বমেকা ভবানি !1৭॥ 

অনাথো দরিদ্র জরারোগযুক্তো মহাক্ষীণদীনঃ সদ! জাডাবস্তুঃ। 

বিপতো প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ সদাহং গতিস্বং গতিস্বং ত্বমেক! ভবানি !॥৮ 

3। হেজননি! পুণ্য, তীর্থ, মুক্তি, লয়, ভক্তি, ব্রতও জানি না 

মা! আমার একমাত্র গতি তুমিই । 
৫। কুসঙ্গে লীন হওয়াতে আমার মতি কুকর্ম্মে আসক্ত থাকিয়া 

আমাকে কুলাচার হইতে পরিচ্যুত করিয়াছে এজন্য আমি কুদৃষ্টিতে রত 

হইয়! সর্বদা কুৎসিত বাকা বলিতেছি; ম! তুমিই আমার গতি। 
৬। হেশরণ্যে! আমি ব্রক্ধা, বিষণ, মহেশ্বর, ইন্দ্র চন্দ্র, ভাস্কর 

প্রভৃতি দেবগণকে ও জানি না, মা তুমিই আমার একমাত্র গতি । 

৭। বিবাদে, বিষাদে, আপদে, বিদেশে, জলে, অগ্নিমধ্যে, পর্বতে, 

শক্রুদিগের মধ্যে ও বন মাঝারে, হে শরণ্যে ভুমি সর্বদা আমাকে রক্ষা 

কর, মা তুমিই আমার একমাত্র গতি । 

..৮। হেভবানি! আমি আশ্ররহীন, দরিদ্র, বুদ্ধ, রোগগ্রস্ত, ক্ষীণ 

দ্বেহ এবং জড়মুকবৎ হইয়। গিয়াছি। মা! বিপদে পতিত হইয়া জানিতে 

পারিতেছি আমার একমাত্র গতিদারিনী তুমিই। 



তৃতীয় স্তবক। 

শরহর্গা ধ্যান । 
জটাজুট-সমাযুক্তা-মর্দেন্দুকুতশেখরাং | 

-লাচন-ত্রয়-সংযুক্তাং পুেন্দু সদৃশাননাম্ ॥ 

অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং স্থলোচনাং। 

নবযৌবন-সম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাম্ ॥ 

নুচারু-দশনাং তদ্বৎ পীনোন্নত পয়োধরাং। 

ত্রিভঙ্গস্থান-সংস্থানাং মহিষান্থুর-মর্দিনীম্ ॥ 

মৃণালায়ত-সংস্পর্শ দশবাহু সমন্থিতাং। 

ত্রিশুলং দক্ষিণে পাণৌ খড়গাং চক্র ক্রমাদধঃ ॥ 

তীক্ষবাণং তথ! শক্তিং দক্ষিণে সনিবেশয়েৎ। 
খেটকং পুর্ণচাপঞ্চ পাশমন্কুশমূর্দাতঃ ॥ 

তুমি জটাকলাপসংযুক্তা, কপালে জর্দচন্ত্র তাহাতে তোমার শিরোভাগ 
বড়ই স্থশোভিত, তোমার তিন চক্ষু, পুর্ণচজ্জের ন্যায় তোমার মুখ, অত, 

পুষ্পের সায় তোমার বর্ণ তোমার গঠন: ;অতি সুন্দর, তোমার চক্ষু অতি 

মনোহর, তুমি নবযৌবনসম্পন্ন» যেখানে যা সাজে সেইঅলঙ্কার তুমি 
পরিয়াই, তোমার দশনপংক্তি অতি সুন্দর, সেইরপ সুন্দর স্থূল ও উন্নত 
পয়োধর তোমার, তুমি ব্রিভঙ্গভাবে 'ীড়াইয়াছ, তুমি মহিযান্গুরমর্দন 
করিতেছ, মুণালের স্তায় দীর্ঘ, কোমলম্পর্শ, দশবান্ু বিশিষ্টা তুমি) 

তোমার দক্ষিণহ্তে ত্রিশূল এবং ক্রমশঃ খজ়ী, চক্র, তীক্ষবাণ, এবং শক্তি 



৪৮৮ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
৬ লাস্ট এ লাল শী পসপসসিনা 2 

ঘণ্টাং বা পরগুং বাপি বামতঃ সন্গিবেশয়েৎ। 
অধস্তান্মহিষং তত্বৎ দ্বিশিরস্কং প্রদ্শয়েৎ ॥ 

শিরশ্ছেদোগ্তবং তদ্বৎ দানবং খড্গাপাণিনং। 

হদি শুলেন নির্ভিবং নির্যদন্্রবিভূষিতং ॥ 
রক্তরক্কীকৃতা্ঞ্চ রক্ত-বিস্ফুরিতেক্ষণং | 
বেষ্টিত' নাগপাশেন ক্রকুটা-কুটিলাননং | 

সপাশ-বামহস্তেন ধৃতকেশঞচ তুর্গয়া । 

বমক্রধির-বক্ত % দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥ 

দেব্যান্ত দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতং ৷ 

কিকচিদৃর্ধং তথা বাম-মন্গ্ঠং মহিষোপরি ॥ 
স্তয়মান্ তদ্রপ-মমরৈঃ সপ্নিবেশয়েৎ ॥ 

উগ্রচণ্ড প্রচণ্ড! চ চণ্ডোগ্রা চগ্ুনায়িক1 | 

চণ্ড চণ্ডবতী চৈব চগ্রূপাতিচগ্ডিকা ॥ 

দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে; আর থেটক, বৃহত্ধন্থ, নাগপাঁশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, 
বা পরগু তোমার বামদিকের পাঁচ হস্তে উদ্ধ হইতে ক্রমশঃ নিয়ে আসি- 

যাছে। অধোদেশে বিচ্ছি্ মস্তক মহিষ দেখা যাইতেছে । এ মহিষের 

শিরশ্ছেদ হওয়ায় তথা, হইতে সেইরূপ ভীষণ খড়াহস্ত এক দ্বানব উঠি. 

য়াছে। তুমি তাহার হৃদয়কে শুলে, বিদ্ধ করিয়াছ এবং সে নির্গত দত্ত 
দ্বার! ভূষিত; তাহাও ভ্রভঙ্গী দ্বারা ভয়ানক | মা হুর্া! তূমি নাগপাশ 

যুক্ত বামহস্ত দ্বারা তাহার কেশ ধরিয়া আছ।. এর দেখ দেবীর সিংহ 
প্রচুরপরিমাণে দৈত্যরক্ত পান করায় সিংহের মুখ হইতে রুধির বাহির 

হইতেছে। দেবীর দক্ষিণপাদ মিংছের উপর মমভাবে অবস্থিত, তাহার 
: বাম পাদের অনুষ্ঠ কিঞিত উদ্্ভাবে মহিষান্রের দ্ধের উপর স্থাপিত । 



আভিঃ পাকিতি রষ্টাভিঃ সততং পরিবেহিতাং ৷ 

চিন্তয়েৎ জগতাং ধাত্রীং ধর্মমকামার্থ মোক্ষদাম্ ॥ 

গাম্রত্রী মহাদেব্যে বিশ্নহে, ছূর্গায়ৈ ধীমহি। তল্জ! দেবী প্রচোদয়াৎ ॥ 
্রীং ছূর্গীয়ৈ নমঃ॥ ছূর্গে হূর্গে রক্ষণি স্বাহা | 

প্রপাস্ম সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে । 

শরণ্যেত্রন্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ 
২ 

হুর্গা গীতা | 

নানাতন্ত্রমতং দেবি নানাযন্ত্রং প্রকাশিতং | 

্স্বরূপং বিজ্ঞাতুং কঃ সমর্থো মহীতলে ॥ ১ 

নানামার্গে গ্রধাবস্তি পশবে! হতবুদ্ধয়ঃ | 

শ্ীহূর্গাচরণাস্তোদ্দং হিত্বা যাস্তি রসাতলে ॥ ২ 
সত্যং বচ্মি হিতং বচ্মি পথাং বচ্মি পুনঃ পুনঃ । 
ন তুক্তিশ্চ ন মুক্তিশ্চ বিনা হূর্গীনিষেবণাৎ ॥ ৩ 

পার্বত্যুবাচ। 

গৌলকে চৈব রাঁধাহং বৈকুষ্ঠে কমলাত্মিক! । 
ব্রক্ষলোকে চ সাবিত্রী ভারতী বাকৃম্বরূপিণী ॥ ৪ 

মার এইবূপ দেবগণ স্তব করিতেছেন এই ভাবে ধ্যান করিবে। উগ্রচণ্তা 

প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চও্ুনান্গিকা, চণ্ডা, চণ্ডাবতী, চগ্ডরূপা, অতিচগ্ডিকা-- 

এই অষ্টশক্তি দ্বারা তুমি সর্বদা পরিবেষ্টিত। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ 
দায়িনী জগৎ জননীকে এইক্সপে ধ্যান করিবে। 

মা! সমন্ত মঙ্গলকর পদার্থেরও মঙগলকারিণি ! মঙ্গলমরি ! সর্ব 

উঁতকামনা সিন্ধিদা্সিনি ! শরণাগতবতনলে বরিনয়নে ! হে গৌরাঙ্গি ! কক 

নারায়ণি! হে বিষুশক্তি স্বরূপিণি ! তোমাকে প্রণাম করি । | 



৪৯৩ বিচার-চক্ছ্রোদয় । 

কৈলাসে পার্বতী দেবী মিথিলায়াঞ্চ জানকী । 
দ্বারকারাঁং রুক্মিণী চ দ্রৌপদী নাগসাহ্বয্বে ॥ ৫ 

গায়নী বেদজননী সন্ধ্যাহঞ্চ দ্বিজন্মানাং। 

যোগমধ্যে পূযাহঞ্চ পুম্পে কষ্ণাপরাজিতা ॥ ৬ 
পত্রে মালুর পত্রঞ্চ পীঠে যোনিম্বরূপিনী। 
হরিহরাত্মিক! বিদ্ত। ব্রদ্ধবিষুশিবাচ্চিতা ॥ ৭ 
বিশেষানুগ্রহেণৈব বিজ্ঞেয়! শঙ্কর প্রভো। 

যত্র কুত্র স্থলে নাথ শক্তভিত্তিষ্ঠতি শঙ্কর । 

তত্রৈবাহং মহাদেব নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৮ 
শক্তিমার্গং পরিত্যজ্য যোইন্তমার্গে হি ধাবতি । 

করস্থং স মণিং ত্য তৃতিভারং প্রধাবতি ॥ ৯ 

৩ 

ভুগাকবচমূ। 

ঈশ্বর উবাচ। 

শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ববসিদ্ধিদং। 
পঠিত! ধারয়িত্বা চ নরো মুচ্যেত সন্কটাৎ॥ ১ 
অজ্ঞাত্বা৷ কবচং দেবি হুর্গীমন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ। 

সনাপ্পোতি ফলং তন্ত পরে চ নরকং-ব্রজেৎ ॥ ২ 

ইদং গুহাতমং দেবি কবচং তব কথ্যতে। 

গোপীনীয়ং গ্রযত্ধেন সাবধানাবধারয় ॥ ৩ 
উম! দেবী শিরঃ পাতু ললাটং শৃলধারিদী। 
চক্ষুবী খেচরী পাতু কগোঁচ দ্বারবাসিনী 1 ৪ 

সুগন্ধ! নাদিকাং পাতু বদনং সর্বসাধিনী । 

জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকা পাতু শ্রীবাং সৌভত্রিকা তথা ॥ € 



বিচার-চন্ত্রোদর । ৪৯১ 
শত জা তি ও বস পি ৬ পি এট রা ও উট জপ উপ এ সিল রি সি পি শি পি ও পি শিপ পি শি টপ কে হি শি, 

অশোকবাসিনী চেতো দৌ৷ বাহ্ বজ্রধারিণী | 

কণ্ঠং পাতু মহাবানী জগন্মাতা স্তনদ্বয়ম্ ॥ ৬ 
হদয়ং ললিত! দেবী উদরং সিংহবাহিনী | 

কটং ভগবতী দেবী দ্রাবুর বিন্ধ্যবাদিনী ॥ ৭ 

মহাবলা চ জজ্বে দ্ধ পাঁদৌ ভূতলবা্িনী । 
এবং স্থিতাসি দেবি ত্বং ব্রিলোক্যরক্ষণাত্মবিকে | 

রক্ষ মাং সর্বগাত্রেষু দুর্গে দেবি নমোইস্ত তে ॥ ৮ 

ইত্যেতৎ কবচং দেবি মহাবিস্তা-ফলপ্রদং | 

ষঃ পঠেৎ প্রাতরুখায সর্বতীর্থফলং লভেৎ ॥ ৯ 

যো ন্তীসেৎ কবচং দেহে তশ্ত বিদ্বং ন কুত্রচিৎ। 

ভূত-প্রেত-পিশাচেভ্যো ভয়ং তন্ত ন বিদ্তাতে ॥ ১* 
রণে রাজকুলে বাপি সর্বত্র বিজয়ী তবেখ। 

সর্বত্র পৃজামাপ্পোতি দেবীপুক্র ইব ক্ষিতৌ ॥ ১১ 

ইতি গ্রীকুজিকাতন্ত্ে ্রীহর্গীকবচং সমান্তম্॥ 

সতত ৩৯ পিসি তিসপিএসিিস্পটিসিশ তি পাটি তি পিাস্তি 

8 

ছুর্গাস্তোত্রং | 

সঞ্জয় উবাচ। 

ধার্তরা্রবলং দৃষ্ট। যুদ্ধায় সমুপস্থিতং | 

অর্জুনস্য হিতার্থায় কৃষ্ণ বচনমব্রবীৎ ॥ ৯ 

শ্রীতগবানুবাচ। 

গুচিভূ্ধা মহাবাহো সংগ্রামাভিমুখে স্থিত; । 
পরাজয়ায় শক্রুণাং দুর্গান্তোত্রমুদীরয় ॥ ২ 

সঞ্জয় বলিলেন, বণ যুদ্ধস্তত ধার্তরাষ্র সৈন দর্শন করিয়া অর্জুনের 



৪৯২ . বিচডিজোরা | 
লািিদ্ছিন্ছি তে পাপা পাতিল ০০৯০ এ ৯ পিরিতি ছি সি জা আটা উপ পিটিসি ২ পানির পালা ০ সিসি 

. সপ্জয় ৷ উবাচ | 

এবমুক্তোহর্জুনঃ.সংখ্যে বাসুদেবেন ধীমতা | 

অবতীধ্য রথাৎ পার্থ; স্তোত্রমাহ ক্ৃতাঞ্জলিঃ 1৩ 

অঞ্জুন উবাচ। 

নমস্তে সিদ্ধসেনানি আধ্যে মন্দরবাসিনি । 

কুমারি কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণ পিঙ্গলে ॥ ৪ 

ভদ্রকালি নমস্তভ্যং মহাকালি নমোহস্ততে। 

চগ্ডি চণ্ডে নমস্তভ্যং তারিণি বরবণিনি ॥ ৫ 

কাত্যায়নি মহাভাগে করালি বিদ্গয়ে জয়ে । 

শিথিপিচ্ছধবজধরে নানাভরণভূষিতে ॥ ৬ 

এলি 

হিতের জন্ত কহিলেন, হে মহাবাছো! ! তুমি শক্র পরাজন্নের নিমিত্ত 

গুচি হইয়া এবং সংগ্রামাভিমুখী হইয় হুর্গাস্তোত্র কীর্তন কর ॥ ১-২॥ 
সঞ্জয় বলিলেন,_ধামান্ বান্ুদেব অর্জুনকে এইরূপ বলিলে, পার্থ রথ 

হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ক্কৃতাঞ্জলি পূর্বক ছূর্গীর স্তব করিতে 

লাগিলেন ॥ ৩ 

হে আর্য ! হে সিদ্ধসেনানি ! তুমি মন্দরাচলবাসিনী, মি কুমারী, 

তুমি কানী, তুমি কাপালী, তুমি কপিলা, ও তুমি কৃষপিক্গবা! ) তোমাকে 
নমস্কার ॥-৪ ॥ | 

হে ভদ্রকালি ! তোমাকে প্রণাম, হে মহাকারলি! ' তোমাকে গ্রণাম। 

হে চগ্ি! হে চে! হে তারিণি ! হে বরবর্ণিনি ! তোমাকে নমস্কার ৫ 

| ৮৭ ৬ 

টার এবং নানাতরণে রিালির 

ইতি উর 
১২ 

হি 2৭ হি বডি রিটন তত 



বিচার-চন্দরোদয়। ৪৯৩. 
নি সপ পি সি ্পনপি্পলনিিপসেপস তত লামা ল সপ পা সীল পা ৭ ৫ সে সিসি পিসি জি এ পা উস রসড কা গসিপ ৯ র্পসাসিলী টি সা 2৭ ক 

অট্টশৃল প্রহরণে খড়া-খেটকধারিণি 

গোপেন্দ্রন্তানুজে জোটে নন্দগোপকুলোড্বে ॥ ্  

মহিষাস্যক্ পরিয়ে নিত্যং কৌশিকি গীতবাসিনি। 

অষ্টহাসে কোকমুখে নমস্তেহস্ত্ রপ্রিয়ে! ৮ 

উভে শাকন্তরি শ্বেতে রুষে কৈটভনাশিনি। 
হিরণ্যাক্ষি বিরূপাক্ষি ন্ুধূযাক্ষি নমোইস্ততে ॥ ৯ 

বেদশ্রুতিমহাপুণো ব্রহ্গণ্যে জাতবেদসি। 

জন্ব-কটক চৈত্যেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে ॥ ১০ 

বং ব্রহ্ষবিদ্য! বিস্তানাং মহানিদ্রা' চ দেহিনাং। 

.. স্বমন্্মাতর্ভগবতি দুর্গে কাস্তার-বাসিনি ॥ ১১ 

অট্টশৃল, খড় ও খেটকধারিণা, তুমি শ্রীকৃষ্ণের জো! ভগিনী, তুমি 
ননগোপকুলসম্ভৃত! ৷ তুমি সর্বদা মহ্ষিরক্তপ্রিয়া, তুমি কৌশিকী, তুমি 
গীতবাসিনী, তুমি অষ্হাঁসিনী, তুমি চক্রবৎ বৃত্বমুখী ও তুমি রণপ্রিয়াঃ 
তোমাকে নমস্কার ॥ ৬-৮ 

হে উমে! হেশাকস্তরি ! হে মহেশ্বররূপে শ্বেতে | হে কষে! তুমি 

মধুকৈটনাশিনী, তুমি পীতনেত্র! বিবিধ মনুষ্যরূপে বিরূপাক্ষী ও মার্জারাদি- 
রূপে সাক্ষী, তোমাকে নমস্কার ॥ ৯ 

হে বেকঞ্রতি মহাপুণ্য শ্বরূপিণি। হে ব্ঙ্গণ্য দেবি! হে অতীতন্জে ! 
জীপ রাজধানী ও দেবালয় ভোমার নিত্য সঙ্গিহিত স্থান। তুমি 
বিস্তাকলের মধ্যে ব্রদ্ষবিস্ত। এবং শরীরীঘিগের মধ্যে মহানিত্র! 
(অর্থাৎ ্দ্ধবিস্তার ফলতৃতা মুক্তি) ভূমি কার্তিকের জননী, তগবতী, ছুর্গা ও... 



৪৯৪ : বিচার-চন্দরোদয়। 

স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী | 
সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদাস্ত উচাতে ॥ ১২ 

স্ততাহসি ত্বং মহার্দেবি বিশ্ুদ্ধেনান্তরাত্মন! | 
জয়ো ভবতূ মে নিত্যং ত্বৎ প্রণাদাদ্রণাজিরে ॥ ১৩ 
কাস্তারভয়ছুর্গেষু ভক্তানামালয়েফু চ | : 
নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্ ॥ ১৪ 

বং জস্তিনী মোহিনী চ মায়! হীঃ গ্রীস্তঘৈব চ। 
সন্ধ্যা প্রভাবতী ঈৈব সাবিত্রী জননী তথা ॥ ১৫ 
তুষ্টিঃ পুষ্িবৃতিরদীপ্তি-শন্দরাদিত্যবিবদ্ধিনী | 

ভূতিভূ্তিমতাং সংখ্যে বীক্ষাসে সিদ্ধচারণৈ: ॥ ১৬ 

কাস্তারবাসিনী, তুমি স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, সাবিত্রী, 
বেদমাতা ও বেদান্তরূপিণী উক্ত হইতেছে । হে মহার্দেবি। আমি 
বিশুদ্ধচিত্তে তোমাকে স্তব করিতেছি ; তোমার প্রসাদে যুদ্ধাঙ্গনৈে আমার 

নিত্য জয় হউক ॥ ১*-_-১৩ 

_ ক্ান্তারে, ভয়স্থলে, ছুর্গে, ভক্তদিগের আলয়ে ও পাতালে তুমি সর্বদা 

বাস করিয়া থাক এবং যুদ্ধে দানবগণকে পরাজিত. কর ॥ ১৪ 

ভূমি জন্ভিনী-( তন্জা ), মোহিনী (নিদ্রা ), মায়! ( অদ্ভুতদর্শন ) তুমি 
স্বী (লজ্জা নামিক! চিত্ববৃত্তি--ইহাতে কামাদি বৃত্তির কথাও রহিল) 

রী, তুমি সন্ধ্যা, প্রভাবতী ও সাবিত্রী জননী। "তুমি তুঙ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, 
রীপ্তি ও চন্স্য্যবর্ধিনী ( অত্যন্ত কান্তিমতী ) এবং তুমি ভূতিমানদিগের 
গৃহে সম্পংশ্বরূপা এবং সিদ্ধচারণগণের তত্বভ্ানে জ্ঞানগম্যা হইয় 
থাক ॥ ১৫-১৬। 



_বিচার-চন্ত্রোদয় । ৪৯৫. 

সঞ্জয় উবাচ। ূ 

ততঃ পার্থস্ত বিজ্ঞায় ভক্কিং মানববৎসলা | 

অন্তরিক্ষ-গতোবাচ গোবিনদস্কাগ্রতঃ স্থিত1 ॥ ১৭ 

দেব্যুবাচ। 

স্বল্েনৈব তু কালেন শত্রুন্ জেষ্যসি পাগডব। 
নরত্বমসি দুর্ধর্ষ নারায়ণ সহায়বান্॥ ১৮ 

অজেয়ত্বং রণেইরীণামপি বজ্ভূতঃ স্বয়ং । 
ইত্যেবমুক্ত।1 বরদা ক্ষণেনাস্তরধীয়ত ॥ ১৯ 

লব্ধ! বরন্ত কৌন্তেয়ো৷ মেনে বিজয়মাতবনঃ 
আকরুরোহ তাতঃ পার্থো রথং পরমসম্মতম্ । 

কুষ্ণার্জুনাবেকরণৌ দিব্য শঙ্ছৌ প্রদখুতুঃ ॥২০ 
য ইদং পঠতে স্তোত্রং কল্য উথ্থায় মানবঃ। 
যক্ষ রক্ষ পিশাচেভ্যো ন ভয়ং বিস্যাতে সদ। ॥২১ 

৭ পপ জপ ক পপ পা ৮ পা পপ 

সঞ্জয় বলিলেন,_+অনস্তর মাঁনববৎসলা! দুর্গা অর্জুনের ভক্তি দেখিয়া: .. 
মস্তরীক্ষে আবির্ভূতা ও গোঁবিন্দের অগ্রে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, হে 
৪দর্য নর! নারায়ণ তোমার সহায়, তুমি রণে শক্রগণের অজেয়, তোমাকে 
বজধারী স্বয়ং ইন্ত্রও জয় করিতে অসমর্থ। বরদাত্রী দেবী অর্জুনকে এই 
প্রকার বলিয়া! তৎক্ষণাৎ অস্তহিতা হইলেন ॥ ১৭-১৯ 

কুস্তিতনয় অর্জুন বরপ্রাপ্ত হইয়া মনে মনে আত্মবিজয় বিবেচনা 
করিয়! কৃ ষে রথে অবস্থিত সেইরথে আরোহণ করিলেন। তখন রুষ্ণ 

ও অজ্জুন একরথে অবস্থিত হইয়। দিব্যশঙ্ধ্বনি করিলেন । যে মানব 
প্রতাষে উখিত হইয়! এই স্ত্রোত্রপাঠ করে, তাহার কদাচ ষক্ষ, রাক্ষস ও * 

৩৯ | 



৪৯৬ . বিচাচঙ্গোদর। 
মস তি পাশ্পসিল সিসি পিস সিকি পা শি এটি পিঠ, 5 ৬ আচ ছা নি উট তি সি 7 কউ স্টিক ৩৯৪ 

ন ন চাঁপি রিপবস্তেভ্যঃ সর্পাদ্যা ষে চ সঃ 
ন ভয়ং বিদ্ধতে তন্ত সদা রাজকুলাদপি ॥২২ 

বিবাদে জয়মাপ্পোতি বছ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। 

ূর্গস্তরতি চাবস্তং তথ! চৌরৈর্বিমুচ্যুতে ॥২৩ 

গ্রামে জয়মাপ্পোতি লক্ষমীং প্রাপ্পোতি নিশ্চলাং। 
আরোগ্য বলসম্পন্পো জীবেতবর্শতংতথ! ॥২৪ 

ইতি শ্রীহর্গ। স্ত্োত্রম্। 

৫ 

ভগবতীপুষ্পাঞ্জলিস্তোত্রম্ । 

অফ়ি গিরিনন্দিনি নন্দিতমেদিনি বিশ্ববিনোদিনি নন্দনুতে 

গিরিবরবিদ্ধাশিরোহধিনিবাঁসিনি বিফ্ুবিলাসিনি জিুসুতে । 

ভগবতি হে শিতিকণকুটুম্িনি তূরিকুটুষ্বিনি ভূরিকৃতে 
জয় জয় হে মহিষান্ুরমর্দিনি রম্যকপদ্দিনি শৈলন্ুতে ॥ ১ 

নুরবরবরষিণি ছুদ্ধরধর্ষিণি ছুমুখিমধিণি হর্যরতে 
ত্রিভুবনপোধিণি শঙ্করতোধিণি কল্মষমোধিণি ঘোষরতে। 

দনুজ্নিরোধিণি দিতিসুতনাশিণি ছুর্মদশোধিনি সিদ্ধন্নুতে 
জয় জয় হে মহিযান্গুরমর্দিনি রম্যকপন্দিনি-শৈলন্থৃতে ॥ ২ 

নতি ভিডি নিনিটিত টির 

পিশাচ হইতে ভয় থাকে ন! এবং তাহার শক্র ভয়ও থাকে না, এবং ী 
ও সর্পাদি হিংন্রজীব হইতে ও রাঞকুল হইতে তাহার তয় থাকে না। সে 

ব্যক্তি অবশ্তই বিবাদে অয়লাভ করে, বন্ধন হইতে যুক্ত হয়। দুর্গ হইতে 
অবস্তই উত্তীর্ণ হয়, চোর ভয় তাহার থাকে না) সংগ্রামে নিশ্চল! লক্ষী 

তাহাকে আশ্রয় করিয়! থাকেন, এবং মে আরোগ্য ও বলশাদী হুইয়। শত- 

বর্ষ আীবিত থাকে ॥ ২২৪. 



- বিচার-চন্দ্রোদয়। 
সি এ ওই সত লি 2. সামিনা সিভি সিল 

অগ্নি জগদস্ব মদস্ব কদম্ববনপ্রিরবাসিনি হাসরতে 
শিখরিশিরোমণিতুঙ্গহিমালয়শঙ্গনিজালয়মধ্যগতে। 

মধুমধুরে মধুটৈটভ-গঞ্জিনি কৈটভভঞ্জিনি রাঁসরতে 
জয় জয় হে মহিযাস্ুরমঙ্গিনি রম্যকপর্দিনি শৈলনুতে ॥. ৩ 

অগ্নি শতখও্বিথ্ডিত-রুগুবিতুণ্ডিত-শুগুগজাধিপতে 

রিপুগজগণ্ডবিদারণ-চওপরাক্রম-শুওমুগাধিপতে। 

নিজভূজদগ্ুনিপাতিতচগ্ুবিপাতিতমুণ্ডতটাধিপতে 

জর জয় হে মহিষাসুরমর্ধিনি রম্যকপর্দিনি শৈল্গুতে ॥ ৪ 

অনি রণছুর্মদশক্রবধোদিতদুর্ঘরনির্জরশক্কিভৃতে 

 চতুরবিচারধুরীণমহাশিবদূতককৃত প্রমথাধিপতে । 

ছুরিতদুরী হদুরাশয়হর্মতিদানব-দূতকৃতান্তমতে 
জয় জয় হে মহিষান্রমর্দিনি রম্যকপদ্দিনি শৈলস্ৃতে.॥ ৫ 
অগ্নি শরণাগতবৈরিবধূবরটবরিবরাভিয়দায়করে 
ত্রিভৃবনমত্তকশুলবিরোধিশিরোধিকর্তামলশূলকরে। 

ছুমিছমিতামরছুন্দুভিনাদমহোমুখরীরুততিগ্করে 
জয় জয় হে মহিযাস্ুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলম্থতে ॥ ৬ 

অয়ি নিজছুষ্কৃতিমাত্রনিরারুতধূ্রবিলোচনধুত্রশতে 
সমরবিশো ধিতশো ণিতবীজসমুস্তবশোণিতবীজলতে । 

শিবশিবশুস্তনিগুস্তমহাহবতপিতভূতপিশাচরতে 

জয় জয় হে মহিযান্ুরমর্গিনি রম্যকপর্দিনি শৈলম্থুতে ॥ ৭ 

ধরমুসঙ্গ রণক্ষণসঙ্গপরিস্যুরদ্গনটৎকটকে 
কণকপিশল্গপৃবৎক নিষঙ্গরসত্তটশৃঙ্গহতাবটুকে । 

ক্কতচতুর্গ বলক্ষিতিরঙগঘটঘছরজরটদ্টুকে . . 
জয় অয় হে মহ্যাদুবমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলন্ছুতে | ৮ 

চিন 



৪৯৮ ' বিচার-চন্দ্রোদয়। 

স্থরললনা-তত-থেয়িতথেয়িতথাডিনয়োত্তরনৃত্যরতে 

ধিধিকটধিকটধিকটধিমিধ্বনিধীরমুদ্জনিনাদরতে । 

তুয়গমুখেরিত-মান-সমদ্বিত-মানসমোহন-গীতরতে 

জয় জয় হে মহ্যাসুরমর্দিনি রম্যকপন্দিনি শৈলস্ুতে ॥ ৯ 

জয় জয় জপ্য জয়েজর়শব'পরস্তরতিতৎপরবিশ্বন্থুতে 

ঝণঝণবিষ্িমিবিস্কতনূপুরসিপ্রিতমোহিতভূতপতে। 
নটিতনটার্ধনটানটনায়ক নাটিতনাটান্থগানরতে 
জয় জয় হে মহিযাুরমর্দিনি রম্যকপন্দিনি শৈলস্থতে ॥ ১০ 

অফ়ি সুমনঃ জুমনঃ স্থমনঃ সুমনঃ সুমনোহর কাস্তিযুতে 

শিতরজনীরজনীরজনীরজনীরজনী করবজ্জবৃতে 

স্থনয়নবিভ্রমরভ্রমরভ্রমরভ্রমরভ্রমরাধিপতে 

জয় জয় হে মহিষাস্ুরমঙ্িনি রম্যকপন্দিনি শৈলন্ুতে ॥ ১১ 

সহিতমহাহবমল্লমতল্লিক বল্লিতরল্লকমল্লরতে 

বিরচিতবল্লিকপল্লিকমল্লিকঝিল্লিকভিল্লকবর্গবৃতে । 

সিতকৃতফুল্লসমুল্লসিতারুণতল্লজপল্লবসল্ললিতে 
_ জয় জয় হে মহিষান্থুরমর্দিনি রম্য কপপ্দিনি শৈলন্ুতে ॥ ১২ 

অবিরলগণ্ডগলন্মদমেছুরমত্তমতঙগজরাজগতে 

ত্রিভুবনতূধণভূত কলানিধিরপপয়োনিধিরাজনুতে | 

অগ্নি সুখদে জনলালস-মানস-মোহন-মন্মধ-রাজস্থতে 

জয় জয় হে মহিযাস্থরমর্দিনি রম্যকপন্দিনি শৈলন্ুতে ॥ ১৩ 

কমলদলামলকো মলকাস্তিকলাকলিতামলতাঙলতে 

সকলবিলাসকলানিলয়ক্রমফেলিচলতকলহংসকুলে | 

অলিকুলসংকুলকুবলয়মগ্লমৌলিমিলঘকুলালিকুলে 
"জয় জয় হে মহিযাসুরমর্দিনি রমাকপন্দিনি শৈলনুতে ॥ ১৪ 

সিসি শি সপ পনর পি পিল ৯০ বক 5 ০ 



নল সিল তা শীত উরি নিলা পাস তা কাউ র্াপািত 

বিচার-চন্দ্রোদয় | ৪৯৯ 

করমুরনীরববীজিতকজিতলজ্জিতকোকিলমুমতে 
মিলিতপুলিন্দমনোহরগুঞ্িতরঞ্জিতশৈলনিকুপ্জগতে। 

নিজগুণভূতমহাশবরাগণসদগণসম্ভ তকেলিলতে 

জয় জয় হে মহিযাসুরমন্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলন্ুতে ॥ ১৫ 
কটিতটপীতদ্ুকূলবিচিত্রমযুখতিরস্কৃতচন্ত্ররুচে 

প্রণতন্ুরাম্বরমৌলিমণিস্ফুরদংশুলসন্নথচন্ত্ররূচে। 
জিতকনকাচলমৌলিপদোজিতনির্বরকুঞ্জরকুস্তকুচে 
জয় জয় হে মহিষাস্ুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলনুতে ॥ ১৬ 

বিজিতসহম্রকরৈকসহত্রকরৈকসহঅকরৈকনুতে 
কৃতসুরতারকসঙ্গরতারকসঙ্গরতারকনুন্ুসৃতে। 

স্ুরথসমাধিসমানসমাধিসমাধিসমাধিসুজাতরতে 

জয় জয় হে মহিষানুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈললুতে ॥ ১৭ 

পদকমলঙ্করুণানিলগনে বরিবন্াতি যোহমুদিনং স শিবে 
অয়ি স কথং কমলে কমলে কমলানিলয়ঃ কমলানিলয়ে । 

তব পদ্মেব পরম্পদমেবমনুশীলয়তো৷ মম কিং ন শিবে, 
জয় জয় হে মহিযান্ুরমন্দিনি রম্যকপদ্দিনি শৈলম্থতে ॥ ১৮ 

কনকলসৎকলসি্ধুজলৈরন্ুসিঞ্চিন্থ তে গুণরঙ্গতুবং 
তজতি সকিং ন শচীকুচকুস্ততটাপরিরস্তম্থখানুতবম্ । 
তব চরণং শরণং করবানি নতামরবাণ্িনিবাঁসি শিবং 

অয় জয় হে মহিযান্রমর্দিনি রম্যকপদ্দিনি শৈলস্থৃতে ॥ ১৯ 

তব বিমলেন্দুমিবেন্দুকলং বদনেন্দুমলং নু কুলয়তে 

কিমু পুর হুতপুরী্ূমুখী নুমুখীভিরসৌ বিমুীক্রিয়তে । 

মম তু মতং শিবনামধনে ভবতীকৃপয়! কিমুত ক্রিয়তে 
জয় জয় হে মহ্যাস্থ্রমঙ্গিনি রম্যকপন্ধিনি শৈলন্ৃতে ॥ ২০ 

০৪৯০৯ লিপ প৮০৪৯৫৯পসি রসিদ এলাসিলা্ পে পরত তি এল ই ৯ পা ২৯ ০ 



৫০৩ বিচার-চন্োদয়। 
০০০০০০০০৪০০ 

অরি ময়ি দীনদয়ালুময়াকৃপয়ৈব তয়া ভবিতব্যমুমে 

অফ্ধি জগতো! জননী কৃপয়ামি যয়াসি তথা হু মিতাসি রতে। 

ষছুচিতমত্র ভবত্যুররীকুরুতাদুরুতাপ-মপাকুরুতে 
জয় জয় হে মহিষানুরমর্দিনি রম্যকপন্দিনি শৈলসুতে ॥ ২১ 

লি ছা এত্ত পি 

ঙ 

লক্ষী । 

যান  পাশাক্ষ মালিকান্তোজ-স্থণিভির্যাম্য সৌমায়োঃ 

_ পল্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রেলোক্যমাতরং। 

গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কার ভূষিতাং 
বৌব্স পদ্মব্গ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥ 

গাস্রক্রী মহালগ্ৈ বিল্লহে মহাপ্রিয়ায়ৈ ধীমহি 
তন্ন: শ্রীঃ গ্রচোদয়াৎ ॥ শ্রীং লক্গমীদেব্যৈনমঃ । 

অঅগুল্তিন নমামি সর্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। 
যা গতিস্তৎ প্রপন্নানাং সা মে তূয়াৎ ত্বদর্চনাৎ। 

লক্ষমীকে ধ্যান করিবে দক্ষিণে পাশ অস্ত্র ও অক্ষমালা ( জপমালা ) 

বামে পন্প ও অন্কুশ; পদ্মাসনে উপবিষ্টা ) ত্রিলোক্ষের মাতা, গৌরাঙ্গী, 

স্ুরূপা, সর্বালক্কার ভূষিতা ; বামকরে উর এবং দক্ষিণকরে বর। 

লঙ্্মী দিতৃজা | : 

মা! হরিপ্রিয়ে ! তোমাকে আমি প্রণাম করি । ভুমি সমস্ত প্রাণীকে 

বর দিয়া থাক । হারা তোমার পরণাগ হর তাহাদের বে গতি তোমার 

পুজার ফলে আমার যেন লে গতি হ। 

আরাম 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৫০১ 
হস বা রান ডা রা শি তীর সী জালা চি ছি তি 5 শি পিরিত পি এ সিটি ত্র ঠা 

প্রণাম টানা? ্ঃ 

সর্ধতঃ পাহি মাং দেবি! মহালক্ষি নমোহস্ততে। 

০০ ৯০৯০৩১া 

৭ 

লক্ষ্মীর দ্বাদশ নাম। 

ঈশ্বর উবাচ। 

ত্রেলোক্য পৃজিতে দেবি কমলে বিষুবল্লভে | 

যথা ত্বং সুস্থির! কৃষ্ণ তথ! ভব ময়ি স্থিরা ॥ 

ঈশ্বরী কমলা! জঙ্ষীশ্চলা ভূতিররিপ্রিয। 

পদ্মা পল্মালয় সম্প-দীচ প্রাঃ পদ্মধারিণী ॥ 

 স্বাদশৈতানি নামানি লক্ষমীং সংপৃজ্য যঃ পঠেৎ। 
স্থিরা লক্ষমীর্ভবেত্তস্ত পুত্রদারাদিভিঃ সহ ॥ 

মা! পদ্মধারিণি ! পদ্মবাঁসিনি | তুমি বিশ্বরূপধারী মহাবিষুটর ভার্্যা। 
তুমি লোককে শুভ প্রদান কর। মা! তুমি আমাকে সকল দুঃখ হইতে 
ত্রাণ কর। মহালক্ষি! আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি । | 

ঈশ্বর বলিতে লাগিলেন হে দেবি কমলে তুমি ত্রৈলোকা পুজিতা, 
তুমি বিষুপ্রিয়া, ভূমি যেমন শ্রীকৃষে সর্বদা স্থিরভাবে আছ সেইরূপ 
মামাতেও স্থিরা হও। ঈশ্বরী, কমলা, লক্ষ্মী, কলা, তূতি হরিপ্রিয়া, 

প্না, পদ্মালয়া, সম্পদ, ঈ, শ্রী, পন্পধারিণী লক্ষ্মীর এই দ্বাদশ নাম ধিনি 
মী পূজা করিয়া পাঠ করেন তাহার গৃহে গর পৌাদি ক্রমে লক্ষী 
স্বিরভাবে বাস করেন। 



৫০২ _বিচার-চন্দ্রোদয়। 
পপি ভা পাতিত সিলসিলা সপাসিপাসিলাি ই্ািত সিল পালাই লষ্িলামিল সি বাছা সিপিএল পাছিরসিপীসিরাসিও সপ ছিলি পালা সীি লাি লাল সিরাসিসছিাি পাপা 

৮ 

্রীদেবকৃত লক্গমীস্তোত্রমূ। 

শ্রীং লক্ষমীদেব্যৈনমঃ। 

ক্ষমস্ ভগবত্যন্ব ক্ষমাশীলে পরাৎপরে। 

গুদ্ধনবস্বরূপে চ কোপাদিপরিবজ্জিতে ॥ ১॥ 

উপমে সর্ব-সাধবীনাং দেবীনাং দেব-পুঞ্জিতে। 

ত্বয়া বিনা জগৎ সর্বং মৃততুল্যঞ্চ নিক্ষলম্ ॥ ২ ॥ 

সর্বসম্পৎ-ম্বরূপা ত্বং সর্কেষাং সর্বরূপিণী। 

রাসেশ্ব্যাধিদেবী ত্বং ত্বৎকলাঃ সর্বযোধিতঃ ॥ ৩ ॥ 

কৈলাসে পার্বতী ত্বঞ্চ ক্ষীরোদে সিদ্ধু-কন্তক1 | 

স্বর্গে চ স্বর্গলঙ্ষ্ীত্বং মত্ত্যলক্ষমীশ্চ ভূতলে ॥ ৪ 

বৈকুষ্ঠে চ মহালক্্মীর্দেবদেবী সরম্বতী। 

গঙ্গ! চ তুলসী ত্বঞ্চ সাবিত্রী ব্রহ্ধলোকতঃ ॥ ৫ ॥ 

কৃঙ্প্রাণাধিদেবী ত্বং গোলোকে রাধিকা! স্বয়ম্। 
রাসে রাসেশ্বরী তৃঞ্চ হানি ॥ ৬॥ 

০ পপ পপ অপ ০০ পাপ সত ০ আপস ০৮5 সপ পপ পাপা পপ পসপী পেপসি ০৯4 ৮পশীিশশ। 

ম! ভগবতি ! তুমি ক্ষমাণীলা, তুমি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ । | মি শুনব 

সত্ব-স্বরূপিণী ; তোমাতে ক্রোধাদি দোষ নাই। মা! তুমি ক্ষমা কর। 

সমস্ত সাধবী-দেবী-জনের তুমিই উপমা স্বরূপিণী | সমস্ত দেবত। তোমাকে 

পুজা করেন। তুমি ভিন্ন এই জগৎ মৃতবৎ, নিক্ষল, তুমিই সমস্ত সম্পতি 

স্বরূপিণী ; সবার সবই তুমি) তুমি রাসের অধীশ্বরী; সমগ্ত স্ত্রীলোক 

তোমারই অংশ । কৈলাদে তুমি পার্কতী, ক্ষীরোদ সাগরে তুমি দিদুকন্তা 

তুমি স্বরে শবগর্ধী এবং ভূতলে মর্তালক্মী। বৈকুষ্ঠে তুমি মহালক্ষী, তুমি 
দেবদেৰী সরগ্থতী। তুমি গল্, তুমি তুলসী, তুমি ব্রঙ্জলোকে সাবিত্রী 



বিচার-চন্দ্রোদ় ৫৪৩ 
লা পাতি রিল শিপ শীন্রনলাচলা* ডা মক কল ও তরী ভা এরা আটা? ছি এ এ তিতির ৯. ৬. নি পিঠ 

কৃষ্তপ্রিয়! ত্বং ভাণ্তীরে চন্দ্রা চন্দনকাননে। 

বিরজ! চম্পকবনে শতশুঙ্গেচ সুন্দরী ॥ ৭ ॥ 
পন্মাব্তী পদ্মবনে মালতী মাঁলতীবনে। 

কুন্দদস্তী কুন্দবনে সুশীল! কেতকীবনে ॥ ৮ ॥ 

কদন্বমালা ত্বং দেবী কদন্বকীননেহপি চ। 
রাজলক্ী রাজগেহে গৃহলক্ষ্ীর্ৃহে গৃহে ॥ ৯ ॥ 

ইতি লক্ষ্মীস্তবং পুণ্যং সর্বদেবৈঃ কৃতং গুভং। 
যঃ পঠেত প্রাতরুথায় স বৈ সর্বং লভেদ্ ফ্রুবম্ ॥ ১০ ॥ 

সর্ধমঙগলদং স্তোত্রং শোকসন্তাপনাশনম্। 

হর্ষানন্দকরং শশ্বৎ ধর্মমোক্ষনূহতগ্রদমূ ॥ ১১ ॥ 
৪ 

বেদে সরম্বতী। 

লীষ্কাৰ্-স্থাৰঘনবাহ্-ব্ঘান্মবাধা 

জাজ্ঘাহাহা জলজ ভল্মজকামমুজাম্। 
পরপর প পপ পপ সপ 

তুমি গোলোকে কৃষ্ণের প্রাণময়ী স্বয়ং রাধিকা । পৃথিবীতে বৃন্াবনের 

বনে তুমি রাসকালে রাসেশ্বরী। ভাণ্তীর বনে তুমি কৃষ্ণপ্রিয়! ) চন্দন- 
কাননে তুমি চন্দ্রাবলী। চম্পকবনে তুমি বিরজা, শতশুঙ্গ পর্বতে তুমি 

সন্বরী। পদ্মবনে পল্মাবতী তুমি, মালতীবনে তুমি মালতী, কুন্দবনে 

কুনদদস্তী, কেতকীবনে সুনীল । দেবি! তুমি কদম্ব কাননে কদম্বমাল! । 
তুমি রাজার গৃহে রাজলক্্ী এবং গৃহে গৃহে গৃহলক্ী। সমস্ত দেবতাক্কৃত 
এই পবিত্র লক্ষ্মী স্তব ষিনি গ্রাতঃকালে শষ্য হইতে উঠিন্না পাঠ করেন 
তিন নিশ্চয়ই সমস্তই লাভ করেন? সর্বমঙ্গলপ্রদ শোক-সন্তাপ-নাশক, 
ব্ধানদকর এবং নিত্য ধর্ম মোক স্থৃঘদপ্রদ এই স্তোত্। 

৯স্১িন চকিহসা্িস্রিস্টি এ সিন রড এস্্ন্িডািটিিল (৬ লাস হত ৭ এছ পান পিছত হত হলনা" স্ঙাসলী 



৫০৪ বিচার-চকন্দ্রোদয়। 
সম্চিত পরকত এ 7৯০৯৮ সাত পে পলি কা? লাভা * ৮ লি চিল চো লাল পা উলিস্সিলীসপস্া লা পি রাস এ 

রদ স্ববনন্মমনীস্হানী 
নাব্থী ললালি ললঘা নন্ববা নিন ॥ 

ন্তনাত্ব-নতব্াহ্ধীজ বল স্বঘঘূমীম। 
লানবী হলনা লিন্ত বল্রম্যজা অহজ্পলী ॥£ 
লমহ্তী মাহ ইতি! জাহলীহ-ঘ্বংনাবিলি। 

লাম মাধ লিল নিহ্যাহান তব ইষ্থি ২ 
সন্তভৃক্বাস্ৃয়ঘহা নায-্বব্বান্ধদ্বাহিত্ছী । 

 মৃজাত্বাহ বলাুজা নানি নিষমু নি ঘা ॥ই 

মা! এই তোমার স্বেচ্ছাধৃত বিগ্রহ । আহা! কি সুন্দর তোমার 

রূপ! এরূপের বুঝি বর্ণনা হয় না । 

নীহার, মুক্তারহার, ঘনসার কপ্পুর, আর স্ুধাসার চন্দ্রের ধবলত। 

তোমার অঙ্গকান্তি। আর এ হস্ত! কল্যাণদায়িনি--কল্যাণ দিবার 

জন্যই তুমি বরদণ্ডমণ্ডিত-করা । মা! স্ুবর্ণময় চম্পকমাল্যে তোমার কি 
অপূর্ব শৌভাই হইয়াছে। উত্তঙ্গ পীন কৃচকুন্ত-মনোহরাঙ্গি ! মা বাণি! 
মন বাক্য ও বিভ্ৃতি দ্বারা আমি তোমাকে প্রণাম করি। 

মা! তৃমি চতুন্মু ব্রন্ধার মুখরূপ কমলবনের_.. হহসবধূন্বরূপিণী। মা 
সর্ধগুরা সরহ্বতি ! আমার মানস সরোবরে একবার আসিয়া বিহার কর। 

| হে কাশ্সীরপুরবাসিনি ! হে দেবি! শারদে! তোমাকে প্রণাম । ম]! 

তোমার নিকট নিত্য এই প্রার্থনা! করি যে তুমি আমাকে বিদ্তা দাও, 
আমাকে বন্গবিদ্তা গ্রদান কর। - 

মা তুমি অক্ষহূ্র, অস্কুশ আর. পাশ ও পুস্তক হত্তে ধারণ করিয় 

আছ'। তোমার গলদেশে মুক্তার হারা মা! হি 

অধিষ্ঠান কর। ক ূ 



বিচার-চজজোদর |. ৫৪৯৫ 
পিন ৪ পলি লী এব এল ভারি 2 «তা 2 ৬ জা তিতা এড পর্িতা র 

জন্মজব্তী স্বলাীী সহমামহহামূজিলা | 
লস্বাব্ববব্নী হৃন্বী লিক্পায় বজিনত্যলাম্ ॥৪ 

যাক্সস্থা ঘাহ্য্াা ভা লান্হ্হী নিঘিনক্ললা। 

মকষ-জিক্মাসঘহ্লা অলাহিযুব্বহামিলী ॥%. 

লমালি ঘালিলীলাঘ বত্বাত্তত্ববন জুন্নাম্। 
মালা মত্বষন্লান-লিল্দব্যন্তুঘালভীম্ 1 

অ: জনি লিহানত্ব ঘুঙ্লিঘুছি নব ভাও্ছলি। 

 মী$ম্যন্থালা হগ্স্বীব্া লিন হ্বীনি ঘহব্ললীল্ ॥৩ 

শরির + রা 

মা! শঙ্ঘের মত ত্রিরেখাযুক্ত এ ক, স্থনদর আরক্ত এ ওঠ । মা! 
সব্বাভরণে ভূষিত এঁ মুর্তি কতই সুন্দর হইয়া চক্ষে ঝলসিতেছে। দেবি! 
মহাদরস্বতি | তুমি আমার জিহ্বাগ্রে সঙ্গিবিষ্ট হও । 

বাগদেবী তুমি। তুমি শ্রদ্ধা, ধারণা ও মেধাম্বরূপিণী। তুমি ব্রঙ্ধার 
প্রিয়তমা ত্রন্ধাণী। তুমি ভক্তজনের জিহ্বাগ্রবাসিনী। তুমিই শম দমাদি 
৭ প্রদান করিয়া থাক নতুবা মানুষে ই সমস্ত গুণ কোথায় পাইবে ? 

মা! আমি তোমাকে প্রণাম করি। আহা! কি সুন্দর চক্্েলেখা- 
লঙ্কৃত এ অলকমালা-_এ চূর্ণকুস্তলরাঁজি। মা তুমি ভবরাণী। মা মি 
উবসস্তাপ নির্বাপণের সুধানদী। | 

যদি কেহ মায়ের ভাবভরা কবিত্ব চাঁও, যদি কেহ সর্বদা সকল 
অবস্থায় মায়ের ক্রোড়ে নির্ভয় হই থাঁকিতে চাঁও, যদি কেহ মায়ের 
গ্রদাদ ভোগ আর-আায়ের মত মুক্তি চাঁও তবে এস এই দশঙ্লোকী মহান | 

নিতাই মা সরস্বতীর অর্চনাকর। 



৫৯৬ বিচার-চহথদ়। 

নব্নব ধ নুবলীনিল বমহ্যব্ত ্বহজ্নীন্ | 
নঙ্বিস্মন্বা$লিম্ততআ অব্মাঘাল্ দল্সতীজন্রমূ |. 

লন: দলন্মন ত্বান্ী বজ্জা ভ্্িনাওক্হা। 
বত্যতহালনী: ঘজ্ছৰসলহ নিবস্থিন: ॥ ৫. 

কসস্মনী ত্ভ্যঘন ম্মন্ন; সা: ঘাহব্লল: জনি: | 
জুন নিষ্ব্র লিগা: বা স্বীতা্ ঘহহ্সনী ॥ $০ 

মা সরম্বতীকে নিত্য এইব্পে পুজা করিতে হইবে তাহার প পরে 

শরন্ধাতক্তি সমন্বিত হইয়া এই স্তব পাঠ করিতে হইবে। ছয়মাস ধরিয়া 
এইরূপ পুজা! কর, স্তরতি পাঠ কর, দেঁখিবে নিশ্চয়ই আত্মক্ঞান লাভ 
করিতে পারিবে। 

তখন স্বেচ্ছাক্রমে, স্থললিত বর্ণে, গপ্ পদ্যমর়, ভাবতর! ভাষা! তোমার 
মুখবিবর হইতে বাহির হইবে । মা তখন জিহ্বাগ্রে বসিয়। কথ! কহিবেন 

নতুবা! এত সুন্দর কথা কি কখন মানুষে কহিতে পারে ? 

সরগ্বতীর উপাসক প্রায়ই ভক্ত কবি। গুরুমুখে না শুনিলেও তিনি 
অর্থ বোধে সমর্থ হন। সরম্বতীই ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন। 

আশ্বলায়ন খাষি তখন বলিতে লাগিলেন--আর্মি ছয়মাদকাল ব্রত 

ধারণ করিয়া! দশঙ্লোকী মহামন্ত্রে মায়ের পৃজা ও স্তব করিয়া যে আত্মবিষ্থা 
লাভ করিয়াছি তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি। 

_ সনাতনী ব্রহ্ষবিদ্ভাই আত্মবিস্তা। মা আমাকে এই বিভ্ভা শিক্ষা 

দিলেন। যে জীব-চৈতন্তকে এতদিন -“আমি* ”আমি* করিতাম, মা 

শিক্ষা দিলেন--আমি তাহাকে “তুমি* “তুমি” করিতে লাগিলাম আর 

সকলের মধ্যেই এই থণ্-চৈতন্ত দেখিয়া “ঠুমি' বলিতে শিখিলাম। ম 
দেখাইয়া দিলেন বলিয়৷ আমার “আমিকে” বর্বাদা বলিতে লাগিলাম 



এসিনিরররি ৫৩৭ 
লি তে তখ মিলা তক লি ভীতি লিক 

সরস্বতী পুজা | 

ব্যান্ন তরুণশকল-মিন্দোর্বিভ্রতী গুভ্রকাস্তিঃ 

কুচভর-নমিতাঙ্গী সন্গিষগ্রী সিতাজে । 

নিজকর কমলোগ্যল্লেখনী পুস্তক শ্রীঃ 
সকল-বিভব-সিদ্ধ্যে পাতু বাঙ্দেবতা নমঃ ॥ 

শি ডি জি এছ লি ছা ০ সি রা লরি সিন এরি ১ নে 

পুঞ্পাগ্গজিন 
যা কুন্দেন্দু তুষার-হার-ধবলা যা! শুত্রবস্ত্রাবৃতা 

যা বীণা বরদণ্ড মগ্ডিতকরা যা শ্বেত পল্মাসনা। 

“ভুমি” সচ্চিদীনন্ন্থক্ূপ বলিয়া নিতাকালেই তুমি ব্রহ্ম। অর্থাৎ 
জীব-চৈতন্ত আমার নিকটে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মরূপেই প্রতিভাত। মা 

সরস্বতী ছয় প্রকার সমাধি আমাকে শিক্ষা! দিলেন তাহার সাঁধন। করিয়াই 

মামি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি । 

[ এতানি সচন্দন পুষ্প বিন্ব পত্রাণি ধং সরম্বত্যে নমঃ ॥ মূল মন্ত্র 
বদ বদ বাগ্বাদিনী শ্বাহা ] 

ম'! নূতন চন্ত্রকল! তুমি কপালে ধারণ করিয়াছ, তুমি শ্রেতবর্ণা, 
উমি স্তনভারে নমিতাঙ্গী, তুমি শ্বেত পন্মে উপবিষ্টা, তোমার নিজ কর- 
কমলে লেখনী ও পুস্তক শোভ! পাইতেছে। তুমি বাগ্দেবী তোমাকে 
প্রণাম করিতেছি। মা! সমস্ত এশ্বর্ধ্য লাভে অধিকারী করিয়া আমা- 

দিগকে বক্ষ! কর। 

যিনি কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, তুষার ছারের স্থায় শুত্রবর্ণ বিনি শুভ্র বস্ত্ে দেহ 
আবরণ করিয়! আছেন, বাহার হস্ত উত্তম বীণা-দণ্ড দ্বারা শোভিত, বিনি 



৫৭৮ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
পিচ সা তি তা সি আতা সদ পিপি পরী পিপি কাতর রি সিন ক ৮ 

যা বর্গাচ্যুত- শনকর-পরভৃতিতি বৈ সদ! বন্দিতা 
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্যাপহা! ॥ 
সা মে বসতু জিন্বায়াং বীণা-পুন্তক-ধারিনী । 
মুরারি-বল্লভা দেবী সর্বশুরা সরশ্বতী ॥ 

ভদ্রকাল্যে নমো নিত্যং সরত্বত্যৈ নমো নমঃ। 

বেদ-বেদাঙ্গ-বেদাস্ত-বিস্তাস্থানেভ্য এব চ॥ 

প্রপান্ম সরম্বতি ! মহাভাগে! বিদ্যে! কমল লোচনে ৃ 

বিশ্বরূপে! বিশালাক্ষি ! বিস্ভাং দেহি নমোহস্ততে । 

১৯ 

সরম্বতী স্তোত্রমৃ। 

স্বেতপদ্নাসন! দেবী স্বেতপুষ্পোপশোভিতা । 

শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধান্থুলেপনা ॥ 

শ্বেত পদ্নে উপবিষ্টা, ব্রহ্ম! বিষুঃ মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতা দ্বার! ধিনি সর্বদা 

পুজিতা, অশেষ জড়তা-নাশিনী সেই দেবী সরম্বতী আমাকে সতত রক্ষা 

করুন। বিনি বীণা-পুস্তক-ধারিণী, সেই সর্ববন্ত্, হরিপ্রিগনা। দেবা 

সরশ্থতী আমার জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠান করুন। ভগ্রকালী মঙ্গল বিধায়িনীকে 
সর্ধদা প্রণাম করি। সরম্বতীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম | বেদ, বেদান্ত, 

বেদাঙ্গ শাস্ত্র এবং বিভ্ভালয় সমৃহকেও প্রণাম । “মা.! সরন্থতি ! রব 
শালিনি! বিস্তারপিণি! কমললোচনে ! বিশ্বরূপিনি! বিশালক্ষি! 
তোমাকে প্রণাম করি। মাবিস্া দাও। 

সর্বসতী শ্বেতপর্োপরি সমাসীনা, দীপ্তিশালিনী, ্বেতগশ্পে সুশোভিতা। 
 স্বেতাখরধারিনী, নিত্যা ও খেত গন্ধ গাজে মাথিরাছেন। তিনি শেতব 



বিচার-চন্ছোদয়,। . ৫৬৯ 

শ্বেতাক্ষহৃত্রহস্ত চ শ্বেতচন্দনচচ্চিতা! | 

শ্বেতবীণাধর! শুভ্রা স্বেতালঙ্কারভূষিতা৷ ॥ 
বন্দিতা দিদ্ধগন্ধৈবরর্চিতা সুরদানবৈঃ। 
পুজিতা মুনিভিঃ সর্ব খর্ষিভিংস্ত়তে সদা । 

স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরশ্বতীং। 

যে শ্মরস্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্বাং বিগ্তাং লভস্তি তে ॥ 

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীসরম্বতি স্তোত্রম্। 

১ 

সরম্বতী দ্বাদশ নাম । 

প্রথমে ভারতী নাম দ্বিতীয়ে চ সরম্বতী । 

তৃতীয়ে সারদ! দেবী চতুর্থে হংসবাহিনী ॥ 
পঞ্চমে জগতী খ্যাতা ষষ্টং বাগীশ্বরী তথা । 

সপ্তমে কুমুদী প্রোক্তা অষ্টমে ব্রহ্মচারিণী ॥ 

নবমং বুধমাতা৷ চ দশমে বরদায়িনী। 
একাদশে চন্ত্রকান্তিঃ ছাদশে অবনীশ্বরী ॥ 

দ্বাদশৈতানি নামানি ব্রিসন্ধ্যং ষঃ পঠেন্নরঃ। 

িহ্বাগ্রে বসতে নিত্যং বম্ারূপা সরস্বতী ॥ 
স্পা 

অপমালাধারিণী, শ্বেত-চন্দন-চচ্চিতা, শ্বেতবীণ! ধারিণী, শুল্রবর্ণা ও শ্বেত 
অনঙ্কারে সমলক্কৃত। | তিনি বরদায়িনী এবং সিদ্ধ। গন্ধ, দেব ও দানব 

কর্তৃক বন্দিতা, মুনিগ্ণণ সর্ধদ] তাহার অর্চনা ও খবধিগণ তাহার স্তব করিয়া : 
থাকেন। যে সকল ব্যক্তি এই স্তবপাঠ পূর্বক ব্রিমন্ধ্যায অগনধাত্রী 
নরস্বতীদেবীকে স্মরণ করেন, তাহারা সর্ব বিস্তালাভ করিয়া থাকেন। 



৫১০ বিচারচন্দ্রোদয়। | 
০০০ পাসসিিনউি পিসি সত ও পাছত লাস সা পা তা সি পো রাজি ৬৫ ৯ ববির নিত 8 

১৩ , 

শ্রীরন্বতী স্ত্োত্রমূ। 

হী" হীঁং হৃপ্ৈক-বীজে শশিরুচি কমলা কল্পবিম্পষ্ট শোভে 

ভব্যে ভব্যান্ুকুলে কুমতি-বনদবে-বিশ্ববন্দ্যাত্বি, পন্মে। 

পল্পে পন্মোপবিষ্টে প্রণতজনমনোমোদসম্পাদয়িত্রি 

প্রোৎপ্ল্টাজ্ঞানকুটে মুরহরদয়িতে দেবী সংপারসারে ॥ ১ 

এ প্' ক ইষ্টমন্ত্রে কমলতব-মুখাস্তোজভূতিম্বরূপে 
রূপারপ-প্রকাশে সকলগুণময়ে নিগুণে নির্বিকারে। 

ন স্থলে নাপি হ্মেহপ্যবিদিত বিষয়ে নাপি বিজ্ঞাত তবে 

বিশ্বে বিশ্বান্তরালে সুরবরনমিতে নিষ্কলে নিতাশ্ুদ্ধে ॥ ২ 

সপ পট 
ই 

মা! তুমি একমাত্র হী'ং বীজের বশীভূতাঃ তুমি চন্দ্রের স্তায় কান্তি 

সম্পন্না, তুমি পদ্মভূষণে বিভৃষিতা, তুমি তব্যা ও প্রণতজন সম্বন্ধে অনুকূল, 

কারিণী, তুমি কুবুদ্ধি বন সম্বন্ধে দাবানল স্বরূপা, তোমার পাঁদপন্ম জগৎ 

জনের বন্দনীয়। হে পদ্মে, তুমি পদ্মোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছ, তুমি প্রণত- 

জনগণের চিত্তে সর্বদা! আমোদ প্রদান করিয়। থাক*তুমি অজ্ঞান সমূহ দ্ধ 

করিয়া থাক, তুমি শ্রহরির প্রিয়। এবং সংসারের সারভূত! ॥ 3 

মা! শ্রী এই মন্ত্রী তোমার অতিশয় ইষ্ট, ভূমি ব্রহ্জার মুখকমলের 

এষ্র্ধ্য স্বরূপিনী ) ভুমি রূপ ও অরূপের প্রকাশয়িত্রী,সকল-গুণময়ী আবার 

নিন, নির্বিকারও তূমি। কি দুলেকি সুক্মে ফোন বিষয়ে তুমি নাই, 
তোমাকে পাওয়াঁও যায় না । তোমার তত্ব কেহই জানিতে পারে না। 

ভুমি বিশ্বয়ী এবং বিশ্বের অস্তরালেও তুমি, শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ সকলেই 

তোমার প্রণাম করেন। তুমি কলাতীতা, ও নিত্যত্ব্বরূপা ॥ ২ 



বিচার-চজ্ত্রোদয় । ৫১১ 

হী" হী" হী' জাপতুষ্টে হিমরুচি-মুকুটে বল্পকী-ব্যগ্রহন্তে 
মাতন্মাতর্নমন্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধিং প্রশাস্তাং। 
বিদ্কে বেদান্ত-গীতে শ্রুতি-পরিপঠিতে মোক্ষদে মুক্তিমার্গে 

'মার্গীতীত-প্রভাবে ভব মম বরদা সারদে শুত্রহারে ॥ ৩ 
ধী ধর ধাঁ ধারণাখ্যে ধৃতি-মতি-ম্ৃতিভি-নাঁমভিঃ কীর্তনীয়ে 
নিতোহনিত্যে নিমিত্তে মুনিগণ-নমিতে নৃতনে বৈ পুরাণে । 

পুণ্য পুণ্য প্রবাহে হরিহর-নমিতে নিত্যপ্তদ্ধে স্ৃবর্ণে 

মাত্রে মাত্রার্ধ-তত্বে মতিমতি-মতিদে মাধব-প্রীতিদানে ॥ ৪ 

৮ উপ পাপা পাপিসপিপিকপস্পেসীপিেসপপা সপ 

ম!! তুমি হীং মন্ত্র্গপকারীর প্রতি পরিতুষ্টা, তোমার মুকুট তুষার 
ত্র, তোমার হস্ত সর্বদা বীণা ধারণে ব্াগ্র। হে মাতঃ! তোমাকে 

নমস্কার, তুমি আমার জড়তা! বিনাশ কর এবং আমাকে "শান্ত বুদ্ধি প্রদান 

কর। তুমি বিগ্যান্বরূপিণী, সমস্ত বেদাস্তশান্ত্র তোমার চরিন্র গান করিয়া 
থাকে, শ্রুতি তোমার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে, তুমি মোক্ষদাত্রী এবং মুক্তির 

সোপানরূপা। তোমার প্রভাব জ্ঞানমার্গের অতীত। হে শারদে, তুমি 
উত্রহারমণ্ডিতা, তুমি আমার সন্মন্ধ বরদাত্রী হও ॥ ৩ 

মা! তুমি ধীস্বরূপা, তোমাকে লোকে ধারণ! বলে, তুমি ধৃতি, মতি 
এবং সৃতি নামে কীর্তিত| হইয়াছ?; মা! নিত্য ও অনিত্যের নিমিত্ত 
তুমি। মুনিগণ তোমাকে প্রণাম করিয়া থাকেন, তুমি কখনও নবীনা 
আবার কথন গ্রাচীনা, দেবীরূপে তুমি পবিত্র ; নদীরূপে তোমার প্রবাহ 
ও পবিত্র। হরি ও হর তোমাকে নমস্কার করেন, তুমি নিতাশুদ্ধ, সুন্দর 

ব্ণমরী, তুমি মাত্রাত্মিক! এবং অর্ধমাত্রা স্বরূপিনী। তুমি বুদ্ধিদাত্রী এবং 
মাধবের প্রীতি সম্পাদক্িত্রী ॥ ৪ 



হট বিচার-চন্দরোদয়। 

হীং ক্ষীং ধীং হ্রীং স্বরূপে দহ দহ ছুরিতং পুস্তক-ব্যগ্রহন্তে 

সন্তষ্টীকারচিত্তে শ্মিতমুখি সুভগে স্তস্তিনি স্তস্তবিস্থে । 
মোহে মুগ্ধ-প্রবাহে কুরু মম কুমতি-ধ্বাস্তর্বিধবংসমীড্যে- 

গীর্গোব্বাগ্ ভারতী ত্বং কবিবুষরসনা-সিদ্ধিদ! সিদ্ধবিস্তা ॥৫ 
স্তৌমি ত্বাং ত্বাঞ্চ বন্দে ভঙ্গ মম রসনাং মা! কদাচিত্জেথাঃ 

_ ম। মে বুদ্ধির্বিরুদ্ধ। ভবতু ন চ মনে! দেবি মে যাতু পাপং 
ম৷ মে ছুঃখং কদাচিদ্ধিপদি চ সময়েহপ্যন্ত মে নাকুলত্বং ৷ 

শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে প্রসরতু মম ধীর্্াস্ত ক! কদাচিৎ ॥ ৬ 

ইত্যেতৈঃ শ্লোকমুখোঃ প্রতিদিনমুষসি স্তৌতি যো ভক্ষিনো 

_ বাণী বাচস্পতেরপ্য ভিমতবিভবো বাকৃপটুর্মু্পন্কঃ ৷ 

শী শট পপ ৭ পাপা 

তুমি হীং ক্ছাং ঘীং হীং স্বরূপিণী, তুমি আমার পাপ বিনাশ কর, 

তোমার হস্ত সর্বদা পুস্তক ধারণে ব্যগ্র, তুমি সতত সন্তপ্ট চিত্তা। হে 

ন্মিতমুখি স্ুভগে, তুমি অভক্ত গণের মুখস্তত্তন কারিনী এবং স্তত্তবিপব 

স্বরূপিনী, তুমি আমার কুমতি অন্ধকার বিনাশ কর। হে সর্বলোক 

পৃত্যে ! তুমি গীঃ, গৌ, বাক্ ও ভারতী নামে কীর্ডিতা রহিয়াছ, কবীন্্র- 

গণের রসনায় লিষিপ্রদ্দান করিয়া থাক, তৃমি সিদ্ধিবিস্ধ! স্বরূপিণী। আমি 

তোমাকে স্তব করিতেছি ও বন্দনা করিতেছি, তুমি আমার রসনার 

অধিটিতা খাক কখনই ইহ পরিত্যাগ করিও না ॥ ৫ 
হেদেবি, আমার বুদ্ধি যেন কদাপি বিরুদ্ধপথগামী না হয় এবং 

আবার মন ও যেন পাপ পথে না যায়। আমার যেন কদাপি ছুঃখভোগ 

নাহয়) আমি যেন: বিপদ্ সময়ে ব্যাকুলচিত্ত ন! হই, আমার বুদ্ধি শান 

বিচার ও. কবিত্ব বিষয়ে প্রনার গা 2 এবং কোথাও ধেন ইহা 

বাধাপ্রাপ্ত না হয়॥৬ 5 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৫১৩ 

স স্তাদিষ্টার্থলাভী স্থতমিব সততং রক্ষতি সা চ দেবী 

সৌভাগ্যং তন্ত গেছে প্রসরতি কবিত-বিস্বমন্তং প্রয়াতি ॥ ৭ 

ব্রহ্মচারী ব্রতী মৌনী ত্রয়োদশ্যাং নিরামিষঃ |: 

সারগ্বতো। নরঃ পাঠাৎ স স্তাদিষ্টার্থলাভবান্॥ ৮ 

পক্ষত্বয়েহপি যে! ভক্ত্যা ত্রয়োদশ্ৈকবিংশতিং | 
অবিচ্ছেদং পঠে্ীমান্ ধ্যাত্ব! দেবীং সরম্বতীম্ ॥ ৯ 

ুর্বরধরাং দেবীং শুর্লাভরণ ভূষিতাং। 

বাঞ্ছিতং ফলমাপ্রোতি মলোক নাত্র সংশয় ॥ ১৬ 

যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রভাতে তক্তিবিনজ হই! এই সমস্ত শ্লোক পাঠ 
পূর্বক সরম্বতী দেবীকে স্তব করে, তাহার বাচষ্পতি হইতেও অধিক 

বাগ্সিত্ব জন্মে এবং সেই ব্যক্তি অতিশয় বিভবমম্পন্ন হয় ও বাকৃপটুতা 
লাভ করে, তাহার সমস্ত পাঁপপক্ক বিদুরিত হয়। তাদৃশ ব্যক্তি ইঠ্টবস্ত 
লাভ করিতে পারে এবং সরম্বতী দেবী তাদৃশ পুরুষকে পুক্রবৎ প্রতিপালন 
করেন এবং তাহার গৃহে সৌভাগ্য বিতরণ করিয়া থাকেন, তাহার মুখ 
হইতে সতত কবিত! বাহির হয় এবং সমস্ত বিত্ররাশি বিন হইয়া যার ॥৭ 

যে মানব ব্রহ্মচারী, ব্রতী ও মৌনী হইয্ঘা নিরামিষ ভোজন করত 
ত্রয়োদশী দিনে এই সরস্বতী সত তব পাঠ করে, সেব্যক্তি ইষ্টবস্ত লাভ 

করিয়া থাকে ॥ ৮ 

যে ব্যক্কি পক্ষদয়ে ত্রয়োদপী তিথিতে শুরুবন্ত্র ও শুক্লাভরণ ভূষিত 
সরস্বতী দেবীর ধ্যান করত একবিংশতিবার অবিচ্ছেদে এই স্ব পাঠ 

করে সেই বাক্তি ইহলোকে বাঞ্ছিত কল রপ্ত হয়, সন্দেহ নাই ॥ ৯ | ১০ 



৫৯৪ বিচার-চজ্দ্রোদয়। 

ইতি ব্রহ্থ! স্বয়ং প্রাহ সরন্যত্যাঃ স্তবং শুভং ৷ 

প্রবত্বেন পঠেন্নিত্যং সোহ্মৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১১ 

ইতি সরস্বতী স্তোত্রম্। 

পপ পলাশী শা শা - ৮ পপ শি আপা পচ 

্রঙ্ধ স্বয়ং এই গুভ সরম্বতী স্তব বলি়্াছেন। যে ব্যক্তি যত্বপূর্্বক 

ইহা পাঠ করে সে অস্তে অমৃতত্ব লাভ করিয়! থাকে ॥ ১১ 



চতুর্থ স্তবক। 

জীনবমণিমালিকাস্তোত্রমূ। (কালিদাস) 

বাণীং জিতশুকবাণীমলিকুলবেণীং ভবান্ুধিদ্রোণীং। 

বীণাগুকশিশুপাণিং নতগীর্বাণীং নমামি শর্বাণীম্ ॥ ১॥ 
কুবলয়দলনীলাঙ্গীং কুবলয়রক্ষৈকদীক্ষিতাপাঙ্গীং। 

লোচনবিজিতকুরঙগীং মাতঙ্গীং নৌমি শঙ্করার্ধীলীম্ ॥ ২॥ 
কমলা কমলজকান্ত! করসারসদত্তকাস্তকরকমলাং। 

করযুগ্লবিষৃতকমলাং কমলাং বিমলাঙ্কচূড়সকলকলাম্ ॥ ৩॥ 

১। গুকপক্ষীর কণ্ম্বর জিনিয়া! ধাহার কন্বর, ভ্রমরকুল বিনিন্দিত 

বাহার কেশ গুচ্ছ, যিনি ভব সমুদ্রের তরণী, ধাহার হস্তে বীণা ও গশুক- 

শিশু, দেবতাগণ ধাহার চরণে প্রণত সেই শর্বাণীকে আমি প্রণাম করি। 

২। নীলপন্পপত্রের ন্যায় যিনি নীলবরণী, ধাহার তেরছ কটাক্ষ 
নীলপদ্ম ছড়াইতে অতি কুশল, ধিনি নয়ন দ্বারা হরিণীর নয়নকে পরাস্ত 

করিয়াছেন সেই শঙ্করের অর্ধাঙ্গিনী মাতঙ্গী দেবীকে আমি প্রণাম 

করিতেছি। 
৩। যিনি কমলা, কমলের মত বাহার অক্গকান্তি, ধিনি মনোহর 

করকমলের উপর সুন্দর হস্ত প্রদান করিয়া আছেন, যিনি করধুগলে পদ্ম- 
ধারণ করিয়া আছেন সেই শশাঙ্কচুড় মহাদেবের সর্বন্বরূপিণী কমলাকে 
আমি প্রণাম করি। 



৫১৬ বিচার-চক্দোদয় । 

সুন্মরহিমকরবদনাং কুন্দস্ুরদনাং মুকুন্দ নিধিসদনাং। 

করুণোজ্জীবিতমদনাং সুরকুশলায়াস্থুরেযু কৃতকদনাম্। ৪ ॥ 

অরুণাধরজিতবিস্বাং জগম্বাং গমনবিজিতকাদস্বাং। 
পালিতস্বজনকদম্বাং পৃথুলনিতম্বাং ভজে সহেরম্বাম্। ৫ ॥ 

স্টামলিমসৌকুমার্য্যাং সৌনর্য্যানন্দসম্পছ্ন্মেষাং। 
তরুণিমকরুণাপুরাং নবজলকল্লোললোচনাং বন্দে ॥ ৬। 

দয়মানদীর্ঘনয়নাং দেশিকরূপেণ দশিকাভ্যুদয়াং। 
বামকুচনিহিতবীণাং বরদাং সঙ্গীতমাতৃকাং বন্দে ॥ ৭ ॥ 

০০১১১১১১১১১ ১১ ৩৫৮ পরা পারা 

৪। যিনি শশাঙ্ক সুন্দর বদনা, বিনি কুন্দকুন্ুম-দশনা, যিনি মুকুন্দের 

সার-সর্বশ্থের আলয়, ধাহার করুণায় মহাদেব-তন্ীকৃত কামদেব জীবন 

পাইয়াছিলেন, ধিনি দেবগণের মঙ্গল সাধন জন্ত অসুরকুল বিনাশ 
করিয়াছিলেন আমি তীহাকে প্রণাম করি। 

€। যাহার অরুণাধর বিশ্বফলকে পরাস্ত করে, ধিনি অগজ্জননী, 

ধাহার মন্থর গমন মরাল-গতিকে লজ্জা দেয়, যিনি সাধুজনগণের পালযিত্রী, 

ধিনি ঘন জন মণ্ডল! সেই গণেশ জননীকে প্রণাম করি। 
৬। যিনি অতি সুন্দর শ্তামলবর্ণে কুমারী, ধিনি সৌনর্ষ্য প্রন্থত 

আনন্দ সম্পদের উন্মেষকারিণী, ধিনি নব নব করুণ! প্রদর্শন ব্যাপারে 

পরিপূর্ণা, ধাহার চক্ষু নূতন জল কল্পোলের মত কত অস্দুট কথা কর 

আমি তাহাকে বন্দনা করি। ৃ 

| ধাহার সুদীর্ঘ নয়নে সদাই করুণা ভরা দৃষ্টি, গুরুয্পপে ঘিনি 
জগতের মঙ্গল প্রদর্শন করেন, ধাহার বাম স্তনের উপরে বীণ! টিবি 
বরদায়িণী সলীত জননীকে বন্দনা রি | ৮. ২ 



বিঠার-চন্দ্রোদয়। ৫১৭ 

নতজনরক্ষারদীক্ষাং রক্ষাং প্রতাক্ষদেবতাধ্যক্ষাং। 

বাহীরুতব্র্ধযক্ষাং ক্ষপিতবিপক্ষাং সুরেধু কৃতপক্ষাম্ ॥ ৮ ॥ 
বীণারসানুষঙ্গং বিকচকচামোদমাধুরীভূঙ্গং ৷ 
করুণাপৃরতরঙ্গং কলয়ে মাতঙ্গকন্তকাপাঙ্ষম্ ॥ ৯ ॥ 

সখগমপধনিসতান্তাং বীণাসংক্রান্তকাস্তহস্তান্তাং। 

শান্তাং মৃছুলস্থাস্তাং কুচভরতাস্তাং নমামি শিবকান্তাম্ ॥ ১০ ॥ 

অবটুতটঘটিতচুলীং তাড়িততালীং পলাশতাটঙ্কাং। 

বাঁণাবাদনবেলাং কম্পিতশিরসাং নমামি মাতঙ্গীম্ ॥ ১১ ॥ 

নখমুখমুখরিতবীণাস্বাদ-নব-নবোল্লাসং | 

মুখমন্থমোদয়তু মাং মুক্কাতাটস্বসুগ্ধহদিতং তে ॥ ১২ । 

৮। প্রণত জনের রক্ষাই বাহার ব্রত, বিনি প্রত্যক্ষ রক্ষারূপিণী, 
যিনি দেবতাগণের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী, যিনি সিংহবাহিনী, ধিনি বিপক্ষ নাশ 
কুশলা, ধিনি সর্বদ। দেবতাগণের পক্ষে তাহাকে আমি প্রণাম করি। 

৯। আপন বন্কত বীণা গুপ্জনে ভরিত-হদয়া মাতজ-কন্তকার 

করুণা-তরঙ্গ-উদ্বেলিত-অপাঙ্গকৈ আমি ফুল্লফুল-মধুগন্ধ-মুগ্ধভৃক্গ বলিয়া 
মনে করি। 

১০। যীহার কমনীয় হস্ত বীণায় সংলগ্ন হইয়া সখ গমাদি ঝঙ্কার 

তুলিতেছে, শান্ত মৃ্ধবনি কারিণী হুচভরনমিতা্ী শিব কাস্তাকে আমি 

প্রণাম করি। 

১১। ধীহার কেশপাশ গ্রীবাদেশে বিগলিত, ধিনি তন্ত্রীতাড়নে তাল 
রক্ষা করিতেছেন, যাহার কর্ণতূষণ মৃছ্মন্দ আন্দোলিত, বীণা বাদনে 
ব্যাপৃতা থাকায়!যাহার মস্তক ছু মৃহ কম্পিত সেই মাতঙগীকে আমি 

প্রণাম করি।, 

১২। সুন্দর অঙ্কুলীর অগ্রভাগ ঘারা আলোড়িত হওয়ার] বীণ ষে 



৫১৮ বচার-ন্দরেদিয়। 
হ লা লি তি ০৯ ৭ ৬ সি ইসি ছি তাত ছি ০৯ সস 8 ৬ 5 রিনি পি ৬ 

ওষকারপন্রগুরীমুপনিষদৃ্তানকেলিকলকষ্ঠীং। | 

আগমৰিপিনময়ূরীং আর্ধ্যামস্তধিভাবয়ে গৌরীম্ ॥ ১৩। 
শরণাগতজনভরণাং করুণাবরুণালয়ান্নবারণাং। 

মণিময়দিব্যাভরণাং চরণাস্তোজাতসেবকোদ্ধরণাম্ ॥ ১৪ ॥ 

তুলস্তনজিতকুস্তাং কৃতপরিরস্তাং শিবেন গুহডিম্বাং। 

দারিতগুস্তনিশুস্তাং নগ্তিতরস্তাং পুরোহিবিগতদস্ভাম্ ॥ ১৫ ॥ 

বস্কার তুলিতেছে তাহার আসম্বাদনে যাহার হৃদয়ে নব নব উল্লাস উখিও 

হইতেছে মা ! সেই তোমার মুক্তাকর্ণভূষণ-শোভিত মুগ্ধহাম্তজড়িত বদন 

চন্দ্রমা' আমাকে আমোদিত করুক। 

১৩। গুকার পিঞ্রের শুকপক্ষিণা তুমি, উপনিষদ্ উদ্যানের 

ক্রীড়ারতা৷ রাজহংসী তুমি, আগম বিপিনের ময়ূরী তুমি, তুমি আধ্যা, তুমি 
গৌরী, আমি অন্তরে তোমাকে ভাবনা করি। 

১৪। যিনি আশ্রিত জনের ভরণপোষণ করেন, ধিনি করুণার সমুদ্র, 

যিনি দিব্যবস্ত্রে অপূর্ব শোভাময়ী, যিনি মণিমাণিক্যাদি দিব্যাভরণ ভূষিতা, 

ধিনি আপন চরণ-কমল-সেবাকারী ভক্ত-বৃন্দের উদ্ধার-কন্ত্রী জামি 
তাহাকে প্রণাম করি। রা 

১৫। ম/! তোমার উন্নত স্তনধুগল তীর মন্তকন্থিত কুস্তকে 

পরাজয় করে। তুমি মহাকালের সহিত রতিক্রীড়ায় আসক্তা, তুমি 

কার্তিকের জননী, তুমি গুস্ত নিশুস্তকে বিদারণ করিয়াছ' এবং তোমাকে 

দেখিয়! চিদ্ুস্বরে অহিভূষণ আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন তথাপি তাহাতে 

তোমার কোন প্রকার )অহঙ্কার ছিল না। মা! আমি তোমাকে প্রণাম 

করি। 



শশা স্পা 

বিটীর-চন্জোদয় | ৫১৯ 
০০ শপ লিন শা লি উর জব কট নিত 2 হাসিটা এন্টি ও তাক উড লি এজ তা ছি 

তাং সুরবরান্াং হিমগিরিকন্তাং জিলোকনুর্নতাং | 

বিহিতবৃহদ্দ মবন্তাং বেম্সি বিনা ত্বাং ন দেবতামন্তাম্ ॥ ১৬ ॥ 
এতাং নবমণিমালাং 'পঠস্তি ভক্ত্যা যে পরাশিক্ত্যাঃ ৷ 

তেষাং ব্দনে সদনে নৃত্যতি বাণী রমা চ পরমমুদা ॥ ১৭ ॥ 

হ 

দক্ষিণাঁকালী ধ্যান। 
করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুভূ্জাং। 

কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ॥ 

সগ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়ণ-বামাধোর্ধ-করানুজাং। 

অভয়ং বরদক্ষব দক্ষিণৌদ্ধীধ-পাণিকাম্ ॥ 
০০ পপ শপপিাপিশ সোশাল ০৭ ৮ পোশীিপিশ শত ২পপপিশাসী পপি + 

১৬। মা! তুমি নত, তুমি সুরশ্রেষ্ঠগণের পৃজনীয়া, তুমি হিমগিরির 
কন্তা, তুমি ত্রিলোকের শীর্ষ স্থানীয়া। তুমি ভিন্ন অন্য কোন দেবতা 
আমি জানি না। 

১৭। এই নবমণি মালিক নামিক1 পরাশক্তির স্তোত্র যাহারা ভক্তি 

সহকারে পাঠ করেন তাহাদের বদনে ও বাস ভবনে সরস্বতী ও লক্ষ্মী 

বিরোধ ত্যাগ করিয়া! পরমানন্দে বাস করেন । 

ক্রীং দক্ষিণাকাঁলিকাঁকৈ নম£। [ইহার দক্ষিণ পদ শিবের বক্ষে 

এবং শক্তিরূপা ইনি পুরুষকে জনন করিয়া শীন্্ মুত দেন তজ্জন্য নাম 
দক্ষিণাকালী। 

তুমি পাপীর নিকটে ভয়ঙ্কর বদনা, ঘোরামুত্ি, তুমি মুক্তকেণী, 

টতুভূজা, তুমি দক্ষিণাকালী। তুমি:সর্কোভমোত্তমা এবং নরমুগ্ডমালায 
বিভূষিতা। বামদিকের নিয়-করকমলে সম্খগ্িত অতএব রক্তাক্ত 

নরমুণ্ড এবং উর্ধ করকমলে খড়া আবার দক্ষিণদিকের উর্দ হস্তে অভয় ও 

৬ পপি ৯৭ শাসিত ৭৯ স্মিপস্সটর ৪ র সপ ১০০ স্টিক কপি তো পারসএসরস্উপস পর আসি সিসি সিসি 



৫১৩ বিচারচক্্রোদয়। 
কলি পি লই ছি পপ পি পট পট শো পি ০ লী শী লাজ পাস পা লাই পোষছি লি 5 লাশ রিপা দলিত স্কিল প্র শপ লস জি সত পক ৯. তল 

মহামেধ-প্রভাং ং শ্তামাং তথ! চৈব দিগন্বরীং। 
কগাবসক্তমুণ্ডালী-গলৎরুধির-চচ্চিতাম্ ॥ 
কর্ণাবতংসতানীত-শবমুগ্ম-ভয়ানকাঁং । 
ঘোরদ্রংষ্টাং করালান্তাং পীনোরত-পয্োধরাম্॥ 
শবাণাং কর-সংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্ধীং হসনুখীং। 
স্ক্বদ্বয়ণ্গলত্রক্ত-ধারা-বিস্ফুরিতাননাম্ ॥ 
ঘোররাবাং মহারৌন্রীং শ্মশানালয়-বাঁসিনীং । 
বালার্ক-মগুলাকার-লোচনত্রিওয়ান্বিতাম্ ॥ 
দস্তরাংদক্ষিণব্যাপি-লম্বমান-কচোচ্চয়াং | 
শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্ ॥ 
শিবাভির্ধোররাবাভিশ্ত্ু দিক্ষু সমন্বিতাং । 
মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্ ॥ 

নিয়হত্তে বর। তুমি মহামেঘের ন্তায় হ্বামবর্ণ!, তুমি উলঙ্গিনী, তোমার 

কণ্ঠ সংলগ্ন মুণ্ডমালা-বিগলিত রুধিরে তোমার সর্বাঙ্গ অঙ্থুলিপ্ত। তোমার 

ছুই কর্ণে ছুই মৃত শিশু অলঙ্কাররূপে ব্যবহ্ৃত হওয়ায় তুমি অতি তয়ঙ্করী। 

তোমার দস্তপঙ্ক্তি তয়ানক এবং মুখবিবরও অতি ভয়ানক । তোমার 

স্তনঘর স্থল ও উদ্নত। তোমার কটিতটের ভূষণ “হইতেছে মৃত বাগক 
কর-নিকর। তুমি হান্তমুখী । তোমার ওঠ প্রান্ত হইতে রক্তধারা 

গলিত হওয়ায় তোমার মুখ আরক্ত দেখা যাইতেছে | তুমি ভয়ঙ্কর শব 

করিতেছ, তোমার মৃত্তি অতি উগ্র, মহা গ্রলয়ে পরর্স্বাই সকলের রন স্থান 
বলিয়া এ শ্বশান গৃহে তোমার বাস) প্রাতঃকালীন হ্র্্যমগুলের স্থান 
ভূমি ভ্রিলোচদী। তোমার দন্ত-সকল উচ্চ উচ্চ, তোমার কেশরাশি 

তোঁষার দক্ষিণ অঙ্প আবৃত করিয়! লম্বিত। তুমি শররাপ মহাদেবের 



বিচার-চক্দ্রোদয়। ৫২১ 
৯ ০৩ সআারিপি্পস্ক্তা সদ ০ 

নুখপ্রসন্নবদনাং শ্রেরানন সরোরহাং। 
এবং সঞ্চিস্তয়েৎ কালীং ধর্মকাম-সমৃদ্ধিদাম্ ॥ 

০ নু ৮০০০০ 

৬. 

কাল্যপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রম্ ৷ 

প্রান্দেহস্থো বদাসং তব চরণযুগং নাশ্রিতো নার্চিতোহহং 

তেনাস্তেৎকীন্ডিবন্গৈর্জঠরজদহনৈরবাধ্যমানো গরিষ্েঃ। 
স্থিত্বা অন্মান্তরে নঃ পুনরিহ ভবিতা ক্বাশ্রয়ঃ কাপি সেবা 

ক্স্তব্যো মেহপরাধঃ গ্রকটিতবদনে কাঁমরূপে করালে ॥ ১॥ 

বাল্যে বালাভিলাধৈর্জড়িতজড়মতি-বাঁললীলা প্রসক্কৌ 
নত্বাং জানামি মীতঃ কলিকলুষহরাং ভোগমোট্ক্ষকদাত্রীম্। 

-সএ০৮০৫৫১ব * পরপর 

হৃদয়ে দক্ষিণপদ আগ্রে দিয়া দাড়ায়! আছ; ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়৷ শিবাগণ 

তোমার চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে । মহাকালের সহিত তুমি বিপরীত 

্রীড়ায় রত [মহাকালের সংহার চেষ্টা এবং তোমার রক্ষা চেষ্ট। ইহাই 

বিপরীত ক্রীড়! ]। তোমার সন্তানগণের আত্মাকে রক্ষা করিতেছ 
বলিয়া তুমি নুখপ্রসন্নবদনা এবং তোমার বদন কমল সদাই ঈষৎ 

হাস্তমীথ। | ধর্ম, কাম, সমৃদ্ধিদাস্িনী কালীকে এইরূপে চিন্তা করিবে 

মা! পুর্ব জন্মে মানুষ শরীর পাইয়াও আমি তোমার চরণযুগল আশ্রয় 

করি নাই, তোমাকে পৃজাও করি নাই, সেই হেতু ছে আদ্যে! গুরুতর 

অকীর্িসমূহ ও জঠরানল কর্তৃক আমি বাধ্য হুইয়াছি এবং ইহজন্ম. লাভ 
করিয়াও এখন কোথায় তোমার আশ্রয় পাইব কিন্বা কোথায় তন! করিব 

কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছিনা। অতএব, ছে বিস্তৃতাননে ! হে 

্েচ্ছারূপধারিখি ! হে তর়ানকে ! আমার অপরাধ ক্ষমা! কর॥ ১ | | 
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নাচারো৷ নাপি পুজা ন চ জনকথ। ন শ্রুতির্নৈব সেবা 
ক্ন্তব্যো মে২পরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ২॥ 

প্রাপ্তোহহং যৌবনঞ্চেদ্বিষধরসদৃশৈরিক্জিযৈর্দ ইগাত্রো 
নষ্টপ্রজ্ঞঃ পরন্ত্রী পরধনহরণে সর্বদ! সাভিলাষঃ। 
তৎপাদাস্তোজষুগ্মং ক্ষণমপি মনল! ন স্থৃতোহহং কদাপি 
ক্ম্তব্যো মেংপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ৩॥ 

প্রৌটে ভিক্ষাভিলাষী সুতদুহিতৃকলত্রার্থমন্নাদিচেষ্টঃ 
ক প্রাপ্তঃ কুত্র মামীত্যনিশমনুদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ | 

নে! তে ধ্যানং ন চাস্থা ন চ ভজনবিধির্নামসংকীর্তনং বা 

ক্ষপ্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ৪ ॥ 

ৃদ্ত্বে বুদ্ধিহীনঃ কুতবিবশতন্থঃ শ্বাসকাসাতিসারৈঃ 
কর্ণাদ্রাণাক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎপিপাসাভিভূতঃ | 

১০৮০৮৮০০০০৯ পপ পাপ ভাপ ০ পপ পপ ০ ৯ পা জা পা পপ সী ০ শপ ০৯০ 
০ 

বাল্যকালে বালাভিলাষদ্বার! জড়িত ৪ জড়বুদ্ধি থাকায়, আমি বাল্য- 

ক্রীড়াসক্ত হইয়াছিলাম ) স্থতরাং হে মাতঃ! কলি-পাঁপনাশিনী ও ভোগ- 

মোক্ষের একমাভ দানকত্রী যে তুমি, তোমাকে আমি জানি নাই; আমার 

আচার নাই, পুজার কথাও নাই, শ্রুতিজ্ঞান কিবা (স্বাও নাই) অতএব, 

হে প্রকটিতব্দনে কামন্ধপে করলে আমার অপরধি ক্ষমা কর ॥ ২॥ 

আমি যখন যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তখন সর্প তুল্য ইন্দ্রিয়গণঘারা 

দংশিত-কলেবর হওয়ায় আমার বিবেক বুদ্ধি লোপ হ্ইয়াছিল) স্ৃতরাং 

( মোহবশতঃ ) পরস্ত্রী ও পরধন হরণে সঙ্দা অদ্ভিলাধী হইতে লাগিলাম, 

তোমার পাদপন্নধুগল কোন সময় মনদ্বার৷ ক্ষণকালও চিস্তা করি নাই; 

অতএব, ছে প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে তুমি আমার অপরাধ 

ক্ষমা কর॥ ৩। 

শপ ০0 প ৮ প্সপপীসপপগলা ৮৮ 



বিচারশ্চন্দ্রোদয় | ৫২৩ 

পশ্চাত্ীপেন দগ্ধ! মরণমনুদিনং ধ্যেয়মাত্রং ন চান্তৎ 

ক্ষস্তব্য৷ মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ৫ ॥ 

কৃত্বা ন্নানং দিনাদৌ কচিদপিসলিলৈর্নার্চিতং নৈব পুশ্পৈঃ. 
নো! নৈবেস্তাদি-চেষ্টা কচিদপি ন কৃত! নাপি ভাবো ন ভক্তিঃ | 

ন ন্তাসো নৈব পুজা ন চ গুণকথনং নাপি চচ্চা কৃতা তে 
ক্ষম্তব্যো মেইপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ৬ 

সি শসপসমপপাপপপপপ পপ শোরপশ পাপ শ পপ তত সতত পপি ও ০ ৮ পা পাশাপিশসিশ পি লাভিশপাতিশাশশ ০০৯ পি শি ৮০৮০ শশিটিশ ১ শী? ৮ শীট ১০১ পাপ শীত আপি 

প্রোচদশায় পুত্রকন্তা ভার্ধ্যাদির ভরণার্থ অন্নাদির জন্য চেষ্টিত ও 

ভিক্ষাভিলাষী হইয়া, কোথায় পাইব, কোথায় যাইব, প্রতিদিন বাঁরগার 
এবন্প্রকার চিন্তাদ্বার জীর্ণদেহ হুইয়াছি, কিন্তু তোমার চিন্তা করি নাই, 
করিতে প্রবৃত্তিও ছিল না এবং ভজনা বা নামকীর্তন কিছুই করি নাই; 
অতএব, প্রকর্টিতবদনে ইচ্ছময়ি তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৪॥ 

এখন বৃদ্ধাবস্থায় বুদ্ধিহীন এবং শ্বাদকাশ অতিদারাদি রোগঘ্বারা অবশ- 
দেহ হইয়াছি, নেত্রহীন ও গলিতদস্ত, শ্রবণশক্তি ও ভ্রাণশক্তিহীন হইয়া 
সর্বকর্ধ্বের অযোগ্য হইয়াছি এবং সর্ধদ! ক্ষুৎপিপাপাভিতূত থাকি, এক্ষণে 

জীবনের শেষে অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অন্ত কিছু নয় কেবল প্রতিদিন 

মরণই চিন্তনীয় হইয়াছে, তথাপি এখনও তোমার চিন্তা আইসে না; 

অতএব হে প্রকটিতবদনে কামরূপে তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা! কর ॥৫ 

ূর্বান্ধে ন্নান করিয়া, কখনও পুষ্প ও সলিল দ্বারা তোমার পুজা 
(লোকে যেমন করে, আমি সেরূপ) করি নাই এবং তোমার জন্য 

। নৈবেস্থাদির অন্বেষণ কখনও করি নাই, কখনও আমার ভাব আইসে নাই 

ভক্তির উদয়, নয় নাই। বিশেষতঃ কখনও তোমার স্তাস, পুজা, গুণ- 
কথন বা তোমার সম্বন্ধে কোন চিন্তাও করি নাই ) অতএব ইত্যাদি ॥৬ : 
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জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়হরণীং সর্বসিন্ধি প্রদাত্রীং 

নিত্যনন্দোদয়েশীং নিগমফলময়ীং নিত্যলীলাদরাঢ্যাম্। 
মিথ্যা কার্যযাভিলা ষৈরনুদিনম ভিতঃ]গীড়িতো হুঃখসংঘৈঃ 

ক্ষম্তব্যো মেইপরাধঃ প্রকটিতব্দনে কামরূপে করালে ॥ ৭ 

কালাত্রশ্তামলাঙীং বিগলিতচিকুরাং খজ্ামুগ্ডাভিরামাং 

ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রীং কুণপগণশিরোমালিনীং দীর্ঘনেত্রাম্। 
সংসারক্তৈকসারাং মনসি ন চ কদ! ভাবিতো! ভাবনাভিঃ 

ক্ষস্তুব্য মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥৮ 

্রন্ধা বিষুস্তথেশঃ পরিণমতি সদা ত্বৎপদাস্তোজধুগ্মং 

. ভাগ্যাভাবার চাহং ভবজননি ভবৎ-পাদপন্নং ভঙ্গামি। 

নিত্যং লোভৈঃ প্রমোটৈঃ কৃতবিবশমতিঃ কামুকস্বাং প্রযাচে 
ক্ষস্তবো! মেংপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে 1 ৯ 

0 নাসার পা ও ৬ - 

সংসারভয়নাশিনী, সর্ববসিদ্ধিদাত্রী, নিত্যানন্দোদয়কন্রী, দেবের সারভৃতা, 
এবং নিত্যলীল! ও দয়াধুক্ত। যে তুমি, তোমাকে অন্তাপিও জানিলাম না; 
কেবল বৃথ| কার্যের অনন্ত ইচ্ছা দ্বারাই প্রতিদিন ছুঃখসমূহকর্তৃক আমি 
পীড়িত হইতেছি ) অতএব ইত্যাদি॥ ৭. .- - 

মা তুমি জলভরা মেঘের মত শ্তামলাঙ্গী, মুজকেনী, খড়ামুণডে 

অপূর্ব শোভাধারিণী এবং ত্রাসিত-ত্রাণকারিনী রাক্ষলগণের মুগুঘারা 

রচিত মালা ধারণ করিতেছ ) দীর্ঘনয়না ও সঁংসীরের সারম্বরূপা তুমি, 

তোমাকে চিন্তার কখন ভাঁবি নাই; অতএব 1 ৮ 

 ক্স্ধা বিষু। ও মহেশ্বর : তোমার পাদপন্পহয়ে সদা প্রণাম করিয়া 

থাকেন 5. কিন্তু, হে. ভব-জননি 1 হূর্ভাগ্যবশতঃ. তোমার সেই (ছুর্ণড) 

 পারপন্স আঁমি কখন, ভজন! করি নাই অতঞব সদা লোভ মোহ দারা 
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রাগছেবৈঃ 'প্রমত্তঃ কলুষধুততন্ঃ কামনাভোগলুন্ধঃ 
কার্ধ্যাকার্য্যাবিচারী কুলমতিরহিতঃ কৌলসঙ্গৈবিহীনঃ 1 

ক ধ্যানস্তে ক চার্চা ক চ মনুজপনং নৈব কিঞ্চিৎ কৃন্তোহহং 

ক্স্তুব্যো মেংপরাধ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ১০ 

রোগী ছুঃখী দরিদ্রঃ পরবশকৃপণঃ পাংগুলঃ পাপচেতা 

নিদ্রালন্ত প্রসজ্ঞঃ স্বজঠরভরণে সর্বদ। ব্যাকুলাত্মা 
“কিন্তে পূজাবিধানং ক চ মন্ুজপনং ক্কান্ুরাগঃ ক চাস্থা 

ক্ম্তব্যো মেহপরাধ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ১৯. 

মিথ্যাব্যামোহরাগৈঃ পরিবৃতমনসঃ ক্লেশসজ্ঘাবৃতন্ত 

্ষুতৃড় নিদ্রানধিতন্ত স্মরণবিরহিনঃ পাপকর্থ প্রবৃতেঃ | 

বিকৃতবুদ্ধি ও কামুক আমি, আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা কৰি যে, 
হে কামরূপে করালে, প্রকটিত বদনে ! আমার এই সকল দোষ মার্জনা 

কর॥ ৯ 

»* রাগদেষ দ্বারা মত্ত, পাপাক্রান্ত-শরীর, কামনা ও ভোগাভিলাহী, 

কর্তব্যা কর্তব্যবিচাররহিত, কুলাচারে মতিহীন ও কৌলপুরুষের সঙ্গশূন্ত যে 
আমি, তোমার ধ্যান কোথায়, পূজা! ও মন্ত্রপ কোথায় কিছুই জানি না, 
অতএব -॥ ১৯ | 

আমি রোগী, ছুঃধী, নিঃন্ব, পরাধীনতা হেতু, ক্কপণ, ক্ুত্রচিতত, পাপিষ্ 
এবং নিদ্রালস্ত বশীভূত, আমি কেবল স্বোদরপূরণেই সর্বদা ব্যস্ত থাকি, 
এখন [ শেষ দশীয় ] তোমার পুজার বিধান কি প্রকার ও মন্ত্র জপই বা 
কোথায় এবং তাছাতে অন্থ্রাগ ও প্রবৃত্তিই বা কোথায় পাইৰ ? 

অতএব ॥ ১১ .. ৃ 

মা! মিখা! মোহরাগে মুগ্ধমনা, মহাকেশে পতিত, ধা, তৃষা ও. 



৫২৩ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
* ছি লি শি এসসি পি লি পকষত তি লা লা 

দারিপ্রস্ত ক ধর্নঃ ক চ ভজনবিধিঃ ক স্থিতিঃ সাধুসক্ষে 

ক্ষস্তব্যো মেহপরাধ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ১২ 

মাতস্তাতশ্ত দেহাজ্জননীজঠরগস্তা বদালবূদেহঃ 

ত্বংক্রী কারদ্িত্রী করুণগুণময়ী কর্ম্মহেতুত্বরূপ! । 
ত্বং বুদ্ধিশ্চিতসংস্থাপ্যহমপি ভবিতা সর্বমেতত্বদর্থং 

ক্ষস্তব্যে। মেপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ১৩ 

ত্বং ভূমিস্বং জলৌঘস্বমসি হুতবহস্তং জগদ্বাযুরূপা 

ত্বঞ্াকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপুর্বিকাহংকৃতিশ্চ। 

আত্মা এবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ 
ক্ষস্তবো। মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ১৪ 

নিদ্রান্বিত, টররযাজা এবং পাপগ্রবৃত্ত, এমন যে দরিদ্র ব্যক্তি, তাহার 

ধন্মই বা কোথায়, ভজনাই বা কোথায় আর সাধুপঙ্গে অবস্থানই বা 

কোথায় ঘটিয়া থাকে ; অতএব ॥ ১২ 

হে মাঃ! আমি, পিতৃদেহ হইতে মাতৃগর্ভস্থ হইয়া, এই দেহ লাভ, 

করিয়াছি বটে, কিন্তু তুমিই ইহার কর্ী ও কাররিত্রী এবং 

করুণাময়ী তুমিই এই কর্মহেতুন্বরূপা এবং তুমিই -চিন্তাশ্রিতা অহং- 

বুদ্ধিরপ! সুতরাং আমার কর্তব্য সকল তোমার নিমিত্তই হইয়া থাকে। 

( আমি নিমিত্রমাত্র, তোমার কর্ম তুমি কর ম' সারে রান করি আমি ) 

অতএব ॥ ১৩ 

তুমি ভূমি ও জলনমূহ, তুমিই অগ্নি, তুমি জগৎ, তুমি বায়ুঃ আকাশ, 

মন, প্ররুতি, অহংপূর্বিকা! অহঙ্কার এবং পরমাত্মাও তুমি। হে জননি! 

এই দংসারে তোমার পর সিল যেহেতু তুমি অনার্দি অনস্ত ) 

অতএব ॥ ১৪. 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৫২৭ 
মি ০ সস 

ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিমতা সুন্দরী ভৈরবী: বং 
বং হুর্ণা ছিন্নমস্ত! ত্বমসি চ ভূবনা ত্বধ্চ লক্ষ্মীঃ শিবা স্বম্। 

ধূমা মাতঙ্গী নিত্যা ত্বমসি চ বগলা! হিস্কুলাখ্যা ত্বমেব 
ক্ষস্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিত ব্দনে কামরূপে করালে ॥ ১৫ 

স্তোত্রেণানেন দেবীং পরিণমতি জনে যঃ সদা তক্তিযুক্তো 
হৃষ্ষীতিং ছুঃখসঙ্ঘং পরিভবতি সদ! বিদ্বতানাশমেতি | 

নাধির্বযাধিঃ কদাচিৎ যদ্দি ভবতি পুনঃ সর্বদ। সাপরাধঃ 

সর্বং তৎ কামরূপা ত্রিতুবনজননী ক্ষাময়েৎ পুত্রবৃদ্ধ্যা ॥ ১৬ 

জেতা শক্তা! কবীনাং ভবতি ধনপতির্দীনশীলো দয়াত্মা 

নিশ্পাপো নিষফলঙ্কঃ কুলমতিকুশলঃ সত্যবাগ্ ধার্মিকশ্চ | 

নিত্যানন্দোদয়াঢ্যঃ পশুগণবিমুখঃ সৎপথাচারশীলঃ, 

সংসারান্ধিং স্তথেন প্রতরতি গিরিজাপাদপন্মবলম্বাৎ ॥ ১৭ ॥ 

ইতি গুপ্তীর্ণবতন্তরে শ্রীহর-পার্বতী সংবাদে অপরাধ তঞ্জন স্তোত্রম 
পপ পপ এ পপ পা, পে শী পরপর ০উ্া 

তুমি কালী, তুমি তারা, তুমি হিমালয় কন্া, সুন্দরী, ভৈরবী তুমি, তুমি, 

ভূমি দুর্গা, ছিন্নমস্তা, ভুবনেশ্বরী, শিবা, ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী, তুমি নিত্যা, 

তুমি বগলা, তুমি হিস্থুলা, তুমি দশমহাবিস্তা, অতএব ॥ ' ৫ 

এই স্তবদ্ধার! সর্বদা ভক্তিভাবে ষে ব্যক্তি দেবীকে নমস্কার করেন, 

তাহার দুষ্কর ও দুর্গতি সকল বিনষ্ট হয়, বিদ্লনাশ হয় এবং শারীরিক ও. 

মানসিক পীড়া কদাচ হয় না, তিনি সর্বদা! অপরাধী হইলেও ইচ্ছাময়ী 
জগজ্জননী পুত্রজ্ঞানে (তাঁহার) মকল অপরাধ ক্ষমা করিয়! থাকেন ॥ ১৬| 

এই স্তব যিনি পাঠ করেন, তিনি স্বীয় ক্ষমতাত্বারা পঞ্ডিতগণকে 
পরাজয় করিতে সমর্থ হন, দয়াবান, ধনী ও জ্ঞানী হনঃ এবং নিত্য 

মানদোচ্ছাসপূর্ণ হৃদয়, মূর্খসঙ্গরহিত এবং সৎপথাবলম্বী হইয়া (অস্তিম- 
৪৯ 



$২৮ বিচার-চক্্রোদয়। 
পাটি সরি ৯ পি জস্তি পাসি (হস লা পাস শেল তো বরস্তি জামিল পালনে সির তি অথ জি এর কসইওসি পা ০ ১৮ পপ আন্ত ৬০ ৬, হত ২০০০০: শহর ওত 

৪ 

নীল সরস্বতী ( তার! ) ধ্যান। 

গ্রতালীট-পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালা.বিভূষিতাং । 

ধর্ধাং লগ্বোদরীং ভীমাং ব্যাপ্রচর্াবৃতাং কট ॥ 
নব-যৌবন-সম্পক্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভুষিতাঁং * 
চতুভূজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্ ॥ 
থজ্গাকর্ভৃ-সমাধুক্ত-সব্যেতর-ভূজদ্বয়াং | 

 স্কপাণোৎপল-সংযুক্ত-সব্যপাণি-যুগাদ্িতাম্ ॥ 

পিঙ্গোগ্রেকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ)-ভূষিতাং । 
বালার্ক-মগুলাকার-লোচনত্রয়ভূষিতাম্ ॥ 

সি পপ পসজ 

কালে) ভবানীপাদপদ্নাশ্রয়-হেতু অনায়াসে (এ ঘোর ) ভবসাগর পার 

হন ॥ ১৭ ॥ 
তুমি বামপদ অগ্রে ও দৃক্ষিণপদ পশ্চাতে রাখিয়া দণ্ডায়মায়, তুমি 

ঘোর নরমুগ্ডমাল! ভূষিতা', খর্বান্কতি, লক্বোদরা, ভর়ঙ্করী, তোমার কটিদেশ 

ব্যাস্ত চর্দদে আবৃত, তুমি নবযুবতী, শ্রেতাস্থিপটিকাযুক্ত পঞ্চনরকপাল 

তোমার ললাটে। তুমি চতুতু্জা, তুমি লোল-ভ্িছ্বাধারিণী, মহাভরয়ঙ্কর- 

রূপা ও বরপ্রদানশীলা । তোমার দক্ষিণ হস্তঘয়ে খা, ও কাটারি, বাম 
হস্তদ্বয়ে নরকপাল ও উৎপল। তোমার মন্তকে পিঙ্গলবর্ণ একটিমাত্র 
উপ্রজটা এবং তথায় সর্পত্রয়ারূতি ব্রিমৃ্ি শোভা পাইতেছে। [ অক্ষোভ্যঃ 

দেবী র্ঘর-জিমূরতিনাগয়পক্ 1। নবোদিত সৃ্ধ্যর স্টায় রক্তব্ণ নয়ন 

খেতা্ি কাবু কগান গঞ্ শোতিতাদ্ ইতি তন্রাুড়ামণ। পরাগ 

গং টা জা 

চি চর 



বিচারজ্োদর 1 ৫২৯ 
ও ০৬ ৮৬ 6 ৬ রানি সি? ৯ ও রি পাত 5 বি বি পি এ সি? বরক্ি। সিল মতিলে ক জী উপর এ তর লী রি লি জর 

জলচিতামধ্যগতাং ঘোর্রং করালিনীং। | 

স্বাবেশস্মেরবদনাং স্ত্যলঙ্কার-বিভূষিতাং ॥ 

বিশ্বব্যাপক-তোয়াস্তঃ শ্বেতপন্মোবারিস্থিতাম্। .. 

ইং তারায় নমঃ । 

নীল সরস্বতী স্তোত্রম্। 

মাতর্নীল-সরম্বতি ! প্রণমতাং সৌভাগ্য-সম্পৎপ্রদে 
প্রত্যালীঢ়-পদস্থিতে শবহৃদি স্মেরাননান্তোরহে। 

ফুল্লেন্দীবর-লোচনত্রয়যুতে কর্্রীং কপালোৎপলে 
খড়াঞচাদধতি ত্বমেব শরণং স্বামীস্বরীমা শ্রয়ে ॥ ১ 

তাষিতা তুমি। তুমি জল্ত চিতার মধ্যে অবস্থান করিতেছ, তুমি বিকট 

দন্ত-পংক্তি বিশিষ্টা, এবং তুমি বশ্টি-শ্রেণি-মণ্ডিত! । তুমি আপনার ভাবে, 
আপনি হান্তবদনা | তুমি স্ত্রীজনোচিত বিবিধ ভূষণে অলঙ্কৃতা, এবং তুষি 
প্রলয় কালীন বিশ্বব্যাপক জলমধ্যগত শ্বেত-পদ্মোপরি আসীনা । এইভাবে 
দেবীকে ধ্যান করিবে। 

১। হে মাত; নীলসরম্বতি! তুমি প্রণত ভক্ত দিকে গুভারৃট ও 
ব্য প্রদান কর, তুমি শবরূপী শিবষদয়োপরি প্রত্যালীড়পদে অর্থাৎ 
বামপদ অগ্রে প্রসারণ পূর্বক দক্ষিণপদ সঙ্কোচ করত অবস্থান করিতেছ। . 
তোমার মুখপদ্ম ঈষৎ হান্যুক্ত, তুমি প্রকল্প ইন্দীবরের স্তায় লোচনত্রয় 
ধারিণী, তুমি চারিহত্তে বথাক্রমে নৃকপাল, পদ্ম ও খঙ্ঠা ধারণ করিয়াছ, 
তুমিই নিখিল ব্রন্ধাণ্ডের আশ্রয়) মা! পরদেখমি! আমি তোমাকে . 
৮ এ ৪8 ২ 



৫৩৩ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
সমান স্মিত কিনি িিির রা পিসি তি পিসি ৬৫ অভ ্িশ্িত ৬ ৯ জি সি শন হরি টি এ ছি লস পাঠ পি রা 

বাচামীশ্বরি ভক্তকর্পলতিকে রর্থসিন্ীশ্বরি 
গ্-প্রাককত-পন্তজাত রচন সর্বত্র সিদ্ধি প্রদে । 

নীলেন্দীবর-লোচন-ত্রয়যুতে কারুণ্যবারাংনিধে 

সৌভাগ্যামৃতবর্ষণেন কৃপরা সিঞ্চ ত্বমন্মাদৃশম্ ॥ ২ 
খর্কে! গর্বসমূহ-পুরিততনো ! সর্পাদি বেশোজ্জলে 
ব্যান্ত্বক্-পরিবীত-সুন্দর কটিব্যাধৃত-ঘণ্টাস্কিতে । 
সম্ঃ কৃত্তগলদ্রজঃ পরিমিলন্ুওদয়ী মূর্ধজ- 
গ্রন্থিশ্রেণি-নৃমুণ্ড-দাম-ললিতে ভীমে ভয়ং নাশয় ॥ ৩ 

,মারানঙ্গ-বিকাররূপললন! বিন্দ্দচন্ত্রাত্মিকে 
স'ঁ-ফট্ুকারমর়ী ত্বমেব শরণং মন্ত্াত্মিকে মাদৃশঃ। 

পাপা ০ পাপ 

২। হে বাগীশ্বরি! তুমি ভক্তভ্রনসন্মন্ধে কল্পলতিক1র ন্ায় ফল 
প্রদান করিয়া থাকে, হে সর্বার্থসিদ্বীশ্বরি ! তোমার অনুগ্রহে মান্য গঞ্ভ 

ও প্রাকৃত রচনাঁশক্তি এবং সর্বজ্ঞতারপ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইতে পারে, 

তোমার নয়নত্রয় নীলইন্দীবরের ন্যায় শোভমান, তুমি করুণার সমুদ্র 

মা! রুপাপূর্বক সৌভাগ্যামৃত বর্ষণ করিয়া আমাদের মত ব্যক্তি দিগকে 
অভিষিক্ত কর। 

মা! তুমি খর্বাকার ধারণ করিলেও ্ধ্ািকুলবষ্কা গর্ব সমস্ত 

তোমার শরীরকে সম্পূরিত করিয়া! রাখিয়াছে, তোমার শরীর সর্পালঙ্কারে 

উজ্জ্বল, তোমার ব্যান্্রচন্াবূত সুন্দর কটিদেশে ক্ষুত্র ঘণ্ট! ছুলিতেছে, 

সম্ভচ্ছিন্ন কধিরধারা শ্রাবি-নরমুগ্ডদয়ের কেশপাশ গ্রথিত নৃমুগ্ডমালা তোমার 

শোভা বর্ধন করিতেছে, হে ভীমে ! তুমি আমাদের ভয় বিনাশ কর ।৩ 
৪1 হে মন্ত্াত্মিকে! তুমি মায়ারূপিণী ও অনঙ্লবিকাররূপিণী ললনা, 

অর্্বিশুতবরূপিশী, তুমি হ' ফটকার হ্বর়পিণী, তুমি মানৃশব্য্তির 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৫৩১ 
কি টিনএি টসিক লাক সিটি পদ রাশল অটীত সবি বদ রি লে ছল ভা ৯র ৮টি পাতি লিড বাদ রী পি 

মৃত্তিস্তে জননি ত্রিধ! সুঘটিতা দুলাতিক্মাপরা 

বেদানাং নহি গোচর! কথমপি প্রাপ্তাং নুতামাশুয়ে ॥ ৪ 

ত্বৎপাদান্থুজসেবয়। স্ুকতিনে! গচ্ছন্তি সাফুজ্যতাং 

তন্ত শ্রপরমেশ্বরী ত্রিনয়ন-বরন্ধাদি সাম্যাত্বনঃ। 
সংদারাধুধিমজ্জনে পটুতনূন্ দেবেন্তরমুখ্যান্ সুরান্ 
মাতত্বৎ্পদসেবনে হি বিমুখান্ কিং মন্দধীঃ সেবতে ॥ ৫ 

মাতম্বৎপদ-পন্কজদ্বয়-রজো মুদ্রাঙ্ককোটারিণ 

স্তে দেব! জয়সঙ্গরে বিজয়িনো নিঃশঙ্কমন্কেগতাঁঃ | 

দেবোহহং ভুবনে ন মে সম ইতি স্পর্ধাং বহস্তঃ পরে 

তত্ত,ল্যং নি়তং যথ। মুভিরমী * নাশং ব্রজন্তি স্বয়মূ॥ ৬ 

হত 
০ বেস উস 

সপ ৫ পপ লো পিপপীপসস 

আশ্রয়। হে জননি! তোমার স্থুলা, অতিন্ুস্্া ও পরা এই ত্রিমৃপ্ত 

বেদের অগোচর হইলেও কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত সেইমুণ্তি আমর! আশ্রয় করিলাম । 

৫| পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ তোনার পাদপদ্ম সেবা করিয়া তোমার 

সাযুজ্যপদ প্রাপ্ত হয়েন। হে শ্রপরমেশ্বরি মাতঃ! তাহারা শিব ও 

ব্রহ্মাদির সমানত। প্রাপ্ত হন। কিন্তু মন্দবুদ্ধি মানুষ আগুফল প্রাপ্তি 

অভিলাষে, তোমার পাদপন্ম সেবার বিমুখ হুইয় ইন্ত্রাদি দেবগণকে 

আরাধন। করে এবং পুনঃ পুনঃ সংসার মাগরে নিমজ্জিত হইতে থাকে । 

৬। হেমাতঃ! ইজ্জাদি যে সমন্ত দেবতা তোমার পাদপক্সের রেধু 

মুকুটে মাখিয়! যুদ্ধার্থ গমন করেন তাহার! যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং 
নিঃশঙ্ক চিত্তে তোমার ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাহারা দেবতা, 

আমার তুল্য কেহই নাই বলিয়া স্পর্ধা করে, তাহারা তাহাদের স্পর্ধা- 
নুযায়ী ফলা হয় এবং নিশ্চয়ই স্বয়ং নাশপ্রাণ্ত হয়। 
পপ স্স্পপ 

পিপল পক পপ পপি 

* বখাৎ হুভিরমী; শিব, মুভিরমী ইত্যাদি কোন পাঠেই অর্থ সং হয় ন। 



৫৩২ বিচার-চন্ডোদয় | 
পা পপি জি দিন সি পাা্িদিলা্চা০৬৪ সিসি লস রস প্র 

ত্বরামন্মরণাৎ পলায়নপরা৷ ত্র্টঞচ শক্তা ন তে 
ভূত-প্রেত-পিশাচ-রাক্ষসগণ! যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ । 

দৈত্য দানবপুঙ্গবাশ্চ খচরা ব্যাঙ্জাদিকা জন্তবে। 

ডাকিন্তঃ কুপিতাস্তকশ্চ মনজং মাতঃ ক্ষণং ভূতলে ॥ ৭ 

লক্ষমীঃ সিদ্বগণাশ্চ পারুকমুখাঃ সিদ্ধান্তথা বৈরিপাং 
স্তস্তশচাপি রণাঙ্গনে গজঘটান্তস্তস্তথ! মোহনং। 

মাতস্বৎপদসেবয় খলু নৃণাং সিধ্যস্তি তে তে গুণাঃ 

কাস্তিঃ কাস্তমনোভবশ্তভবতি ক্ষুদ্রোইপি বাচম্পতিঃ ॥ ৮ 

তারাষ্টকমিদং রমাং ভক্তিমান্ যঃ পঠেন্নরঃ | 
প্রাতর্বধ্যাহ্নকালে চ সায়াহ্কে নিয়তঃ শুচিঃ ॥ ৯ 

লভতে কবিতাং দিব্যাং সর্বশাস্তার্থবিস্তবেৎ। 
লক্্ীমনস্থরাং প্রাপ্য ভূক্ত 1 ভোগান্ বথেন্সিতান্॥ ১৭ 

৭। হেমাতঃ! তোমার নাম ন্মরণ করিলে ভূত, প্রেত, পিশাচ, 
রাক্ষস, যক্ষ, নাগাধিপতি, দৈত্য, দাঁনবেন্ত্রগণ, খেচর, ব্যাক্্াদি জন্তগণ, 

ডাঁকিলীগণ এমন কি কুপিত যম পর্যন্তও পলায়ন করিয়া থাকে ; ইহারা 
ক্ষণকালের জন্তও ত্বদীয় নাম স্মরণকারী মানবকে দর্শন করিতে সমর্থ 

হয় না। রে 
৮। হে মাতঃ! যাহারা তোমার চরণ দেব হে ভাহাদিগের সম্পদ 

বৃদ্ধি হয় এবং দিন্ধগণ ও অধোমুখ রুত্রান্থচরগণ ঘণীভূত হয়। তাহারা 

বৈরিস্তস্ত, যুন্ধস্থলে গজ স্তাস্তন এবং মোহন করিতে পারে । অধিক কি 

তাহার! কামদেষের গ্তাক্ন দেহ সৌনারধ্য লাভ করে এবং ২ আতি নির্বোধও 

বৃহস্পতির তুল্য হয়। 
৯১১ যে মানব ভক্তিযুক্ত হইয়। পবিভ্রতাবে প্রাত, মধ্যাহ ও 

সারংকালে মনোহর এই তারাইক পাঠ করে, সেই বাক্তি উত্তম. কবিতা 



 বিচার-উন্ত্রোদয়। ৫৩৩. 
শি শত লা পাতি শী এষ লা তি জা ০ (৪ রর তি নদ চিতা জা 4 এসি রত ক হস চাস সি ০০ কন পা মিতা তা 

শত 

 কীর্ডিং কাস্তিঞ নৈরজ্যা সর্বেষাং রিরতাং ব্রজেৎ। 

বিখ্যাতিং চাপি লোকেষুপ্রাপ্যান্তে মোক্ষমাগুযাৎ ॥ ১১ 

ঙ 

ত্রিপুর-স্বন্দরী-স্তোত্রমূ। 

সর্বচৈতন্যব্দপান্তামাগ্তাং বিস্তাঞ্চ ধীমহি 
বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 

কদম্ববনচারিণীং মুনিকদন্ব-কাদদ্বিনীং 
নিতম্বজিত-ভূধরাং সুরনিতন্বিনী-সেবিতাম্। 

নবাঘুরুহ-লোচনাং অভিনবাধুদ-স্টামলাং 
ভ্রিলোচনকুটুদ্িনীং ব্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ১ 

শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং সর্বশাস্ত্র তত্বজ্ঞ হইয়া থাকে; অধিকস্ত অচঞ্চল! 

লক্ষ্মী লাভ করিয়া যথেষ্ট ভোগ্য বস্তু উপভোগ করতঃ কাত, কাস্তি, 

রোগশুন্তত। এবং সর্বলোকে সুখ্যাতি প্রাপ্তি পূর্বক দেহান্তে মোক্ষপদ 
লাভ করিয়। থাকে । 

সমন্ত বস্তর মূলে যে অধিষ্ঠান চৈতন্য তাহাই ধাহার রূপ সেই আদি 
বিদ্য। স্বরূপিণী ধিনি এস আমরা তাহার ধ্যান করি। তিনি আমাদের 

বুদ্ধিকে প্রেরণ! করেন। 
১। যিনি কদস্ব বনমধ্যে সর্বদা বিচরণ করেন, যিনি সুনিগণের 

ঈদয়াকাশে মেঘের বর্ণ ধরিয়া উদয় হন, ধাহার নিতন্বদেশ ভূধরকে অয় 

করিয়াছে, জ্ুরনিতদ্বিনীগণ সর্বদা বাহার চরণ দেবা করেন, বাহার নয়ন-. 
ুগল নূতন কমলের স্তায় সুৃপ্ত, ধিনি অভিনব নীরদের সায় ামবর্ণ 
এবং বিনি ভ্রিলোচনের গৃহিনী, সেই ব্রিপুরস্্দরীই আমার আশ্রয় । 



৫৩৪ বিচার-চন্ত্রোদয়। 

কদস্ববনবাদিনীং কনকবল্পকীধারিণীং 

মহার্থ মণিহারিণীং মুখসমুল্লসদ্বারুণীম্। 

দয়াবিভবকারিণীং বিশদলোচনীং তারিণীং 

ত্রিলোচনকুটুদ্বিনীং ত্রিপুরনুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ২ 

কদম্ববনশালয়া কুচভরোল্লসন্মালয়া 

কুচোপমিতশৈলয়! গুরুকপালসদ্বেলয়া । 
মদারণকগোলয়! মধুরগীতবাচালয়া 

কয়াপি ঘননীলয়া কবচিতা৷ বয়ং লীলয়া! ॥ ও 

কদম্ববনমধ্যগাং কনকমণগ্ডলোপস্থিতাং 

বড়ম্বরুহবাসিনীং সততসিদ্ধসৌদামিনীস্। 

সস পপ পপ পাপ পপ পপ সপ পপ জল ০ ৯ ০৭৭5 বাপ্পী পপি 

২। যিনি কদম্ববনে বাস করেন, যিনি কনকপদ্প ধারণ করিতেছেন, 

বিনি মহামূল্য মণিসমুহের হার কে ধারণ করিয়াছেন, সর্ব্বদ! যাহার মুখ- 

কমল বারুণী ছারা উল্লসিত, যিনি দয়া করিয়া! ভক্তবুন্দের বিভব বৃদ্ধি 
করেন, যাহার লোচন অতিশয় বিশাল, ধিনি সর্ধবদ! জগৎ পালনাদ্ি কার্ষো 

ব্যান্তা এবং ভ্রিলোচনের গৃহিণী, সেই ত্রিপুরমুন্দ রীই মামার আশ্রয়। 
৩। কদন্ববন-বাটিকা ধাহার আলয়, ধাছার স্তনযুগলের উপর 

পুষ্পমাল1 শোভা বিস্তার করে, ধাহার কুচ যুগল গিরিবরের স্তায়, গুরুর 
মত কৃপা ঘবারা যিনি উদ্বেলিত, ধাহার কপোলদেশ মদতরে আরক্ত, যিনি 

সর্ধদ। মধুর গীতিধবনি করিতেছেন, যিনি-নবজলধরের স্তায় নীলবর্ণা, সেই 
ত্রিপুরন্ুন্দরী কবচন্ধপে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। 

৪। ধিনি কদন্ববন মধ্যে সুবর্ণমগডলোপরি উপবিষ্টা, ধিনি আধারাদি 

বট্চক্রে বাল করেন, বিনি সতত সিদ্ধগণের হৃদয়ে সৌদামিনীর মত উদয় 



আজ ধলা তত 
বিরহ ১০০০০০০০০৯৯ হন 

বিচার-চন্দ্রোদয় । ৫৩৫ 
তল ৪৮২ হত লা সিানাকেতর ই কালা পিরিত লালা পাস 

বিড়ৰিতকগপারুচিং বিকচচন্্রু়ামণিং 

ত্রিলোচনকুটুন্বিনীং ত্রিপুরমুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ৪ 
কুচাঞ্চিতবিপঞ্চিকাং কুটিলকুস্তলালক্কতাং 

কুশেশয়নিবামিনীং কুটিলচিত্ববিদ্েষিণীম্ । 
মদারুণবিলোচনাং মনসিজারি-সম্মোহিনীং 

মতঙ্গমুনিকন্যকাং মধুরভাষিণীমাশ্রয়ে ॥ ৫ 

স্মরেৎ প্রথমপুষ্পিণীং রুধিরবিন্দুনীলাম্বরাং 

গৃহীতমধুপাত্রিকাং মধুবিঘূর্ণনেত্রাঞ্চলাম্। 

ঘনস্তনভরোন্নতাং গলিতচুলিকাং শ্তামলাং 

ত্রিলোচনকুটুস্বিনীং ত্রিপুরনুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ৬ 
৬ পাও অপ ০.০ শি শিশশিপীস্াীশশী ০৪০০ 

হয়েন, যাহার পারার জবাপুষ্পের শোভা তিরস্কৃত করে, নির্মল চন্দ্রকে 

চূড়ামণি স্বরূপে যিনি ধারণ করেন, যিনি ত্রিলোচনের কুটুম্িনী, সেই 
ত্রিপুরন্ুন্বরীই আমার আশ্রয় । 

৫€। যিনি কুচোপরি বীণা রাখিয়! বাদন করিতেন, যিনি কুটিল চরণ 
কুস্তলে অলংককৃতা, যিনি রক্তপদ্মোপরি বাম করেন, যিনি কুটিল চিত্তের 

দ্বেষকারিণী, ধাহার লোচন যুগল মদভরে আরক্ত রহিয়াছে, ধিনি মদনাস্তক 

' মহাদেবকেও মোহিত করিসাছেন, যিনি মতঙ্গ মুনির কন্তারূপে আবির্ভূত 

হইয়াছিলেন, সেই মধুরভাষিণীই আমার আশ্রয় । 
৬। সেই প্রথমপুষ্পিণীকে স্মরণ করি, যাহার নীলাম্বরে রুধির বিন্দু 

বিরাজিত, যিনি আপন করে মধুপাত্র ধারণ করিয়াছেন, মধুপানে বাহার 

নেত্রাঞ্চল ঘৃণিত, উন্নত ঘন স্তনভারে যিনি পরমালুন্দরী, ধাঁহার কেশপাশ 

আলুলারিত ভাবে বিস্তপ্ত রহিয়াছে, ধিনি শ্রামবর্ণ ও ব্রিলোচনের . 

কুটুদিনী, সেই ত্রিপুরনদ্দরীই আমার আশ্রয়। 



৫৩৬. বিচার-চস্ত্রোদয়। * 
৯ 

০টি পিসি পলা পিপাসা পি পা জারি িপছ এ টি চা তে ২টি সা ল দ্এীি পি সিসির সি ৯ লস সি অল কাস রো সপ লা ও ০ 

বুম বিলেপনাং অলকলুসিক্ত রিকাং 
সমন্দহসিতেক্ষণাং সশরচাপ-পাশাস্ুশাম্। 

অশেষজনমোহিনীং অরুণমাল্যতৃযান্থরাং 

জপাকুস্থুমভাস্রাং জপবিধে ম্মরাম্াঘ্িকাম্ ॥ 

পুরন্দর-পুরন্ধি,কাং চিকুরবন্ধ-সৈরিদ্ধি,কাং 

পিতামহ-পতিত্রতাং পটুপটীর-চর্চারতাম্। 
মুকুন্দরমণীং মণী-লসদলস্থি,স়্াকারিণীং 

ভজামি ভুবনাপ্বিকাং স্থরবধূটিকা-চেটিকাম্ ॥ ৮ 

শ্ীশস্করঃ। 

৭। বাহার অঙ্গে কুদ্ধুমাদি চষ্চিত, যাহার অলফাবলি কন্তরী চুণে 

রঞ্জিত, মন্দ হান্তে ধাহার নয়ন ভঙ্গী অতি মনোহর, ধিনি চারি হস্তে বাণ, 
ধনু, পাশ ও অন্কুশ ধারণ করিয়াছেন, ধিনি জগতের সকল লোককে 
মোহিত করেন, বিনি মালা ও রক্তবসনে বিভৃধিত আছেন, ধাহার দেহ- 

কান্ত জবাপুণ্পের ন্তায় অতিশয় সমুজ্জল, সেই অস্বিকাকে জপ কার্ধে 

আমি স্মরণ করি 

৮। যিনি পুরন্দরপুরের পুরস্কীস্বরূপা, যিনি কেশ বন্ধনে সৈরিন্ধীর 

রূপ ধারণ করিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মার পতিব্রতা শক্তি, যিনি সুখষ্ট চন্দন 

চষ্চার অনুরাষ্সিণী, যিনি মুকুন্দের রমপীস্বরূপা, যিনি নিয়ত. অলঙ্কারে 

অলম্কৃতা, ধিনি নিধিল গুবনের জননী এবং স্থুরবধূগণ বাহার দাসী ৪ 
 নিরত আছেন, হি তাহাকে জনা: করি. র্ ৮২২৮ ৮৭ ০িশিশপাশীপাপসি শত ৮ ১ 



" বিচার-চন্দ্রোদয়। ৫৩৪ 
সহাযাহচাহিটিন্ধাস্তারান্থিন্তিনিটি কিস্তি লিপি লী শি ॥ 

ণ 

জগদ্ধাত্রী ধ্যান। 

সিংহগ্কন্ধাধি-সংরূঢ়াং নানালঙ্কার-ভূষিতাং। 
চতুূজাং মহাদেবীং নাগ-যজ্ঞোপবীতিনীম্ ॥ 

শঙ্খ শার্গ-সমাবুক্ত-বাম-পাণিহয়ান্থিতাং । 
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংস্চ ধারয়স্তীঞ্চ দক্ষিণে | 

রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্ক সৃশীতন্গুং। 
নারদান্তৈসু'নিগণৈঃ সেবিতাং ভবনুন্দরীম্ ॥ 

ব্রিবলীবলয়োপেত-নাভিনাল-মৃণালিনীং। 
রদ্বত্বীপে মহাত্বীপে সিংহাসন-সমন্থিতে । 
প্রকুল্ঈ-কমলান্নঢাং ধ্যায়েত্তাং ভবগেছিনীম্ ॥. 

দুং জগদ্ধাতৃহ্র্গা়ৈ নমঃ | 

তুমি সিঃহের স্বন্ধে আরা, নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, চতুূর্জী, মহা- 
দেবী, এবং তুমি সর্পকে বজ্ঞোপবীতরূপে ধারণ করিয়া আছ। তোমার 

বামহস্তঘয়ে শঙ্খ ও ধনু, দক্ষিণ হস্তঘবয়ে চক্র ও পঞ্চবাপ। তুমি রক্ত বন্ত 
পরিধান করিয়া আছ, তোমার শরীর বালনুর্যের স্তায়। তুমি ভবনুন্বরী, 
নারদাদি মুনিগণ তোমাকে সেব। করিতেছেন । তোমার উদরে নাভিপদ্নের 

মুণালের মত রোমাবলী বলায়াকার ভ্রিবলীর সহিত যুক্ত। . হদয়স্থিত 
সুধাসমুদ্র মধ্যবর্থা রত্বদয় মহাত্বীপে যে সিংহাসন তাহার উপরে প্্রহুন্ত 
কমলে তুমি উপবেশন করিয়া! আছ। মহাদেবের লী তুমি । তোমাকে 

এ ভাবে আমরা ধ্যান কি | | 



জগদ্ধাত্রী-স্তোত্রমূ। 

শ্রীশিব উবাচ । 

আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে। 

ধরবে প্বপদে ধীরে জগন্ধাত্রিনমোহস্ততে ॥ ৯ 

শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে । 

শাক্তাচার-প্রিয়ে দেবি জগন্ধাত্রি নমোহস্ততে ॥ ২ 

জয়দে জগদানন্দে জগদেক প্রপুজিতে । 

জয় সব্বগতে ছুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোহস্ততে ॥ ৩ 

পরমাণু স্বরূপে চ ছ্যণুকাদি স্বরূপিণি। 

স্থলাদিহুক্রূপে চ জগগ্ধাত্রি নমোহস্ততে ॥ ৪ 
পপ লা পপ 

০০০০ 

শ্রীশিব বলিলেন, হে জগদ্ধাত্রি! তুমি নিখিল জগতের আধার ও 

আধেয় স্বরূপা, তুমি ধৃতিরূপা, তুমি সমস্ত জগতের ভার বহন করিতেছ, 
তুমি অচল ম্বরূপা) জগৎ ধারণ করিয়াও তুমি ধীরভাবে অবস্থিতা 
রহিগ়াছ তোমাকে নমস্কার ॥ ১ ॥ 

তুমি শব, তুমিই শক্তি, তুমিই শক্তিতে অবস্থান - করিতেছ, আবার 

তুমিই শক্তিবিগ্রহধারিণী। তুমি শাক্তগণের সপ্তাচারে সন্তষ্টা। হে দেবি! 
হে জগদ্ধাত্রি! তোমাকে নমস্কার ॥ ২ 

হে জগদ্ধান্রি ! তুমি ভক্তগণের সম্বন্ধে জয় প্রদধান ' করিয়া থাক, তুমি 
জগদানন্দরূপিণী, এই অনন্ত জগতের মধো একমাত্র তুমিই পুজিতা। 

হে সর্ধব্যাপিণি ছুর্ণে দেবি! তোমার জয় হউক, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩ 

হে অগন্ধাত্রি! তুমি পরমাণু ও ০১ স্বরূপিণী, হি স্কুল ও 
হুক্মরূপা, তোমাকে নমস্কার ॥ 6 



.বিচার-চন্দ্রোদর | ৫৩৯ 
লি জল সিনহা কি এক এর এটি তল ক কি হস্ত তাকী ২৬ ভিন জী এ রি তা তি ৮ তত রশ তত তলা লি উনের ও বল এ ০৯৯০৯ বিন িিঠিছি 

ক্াতিহপ্রূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণি | 

ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোহস্ততে ॥ ৫ 

কালাদিরূপে কালেশে কালাকাল বিভেদিনি। 

সর্বন্বরূপে সর্বজ্ঞে জগন্ধাত্রি নমোহস্ততে ॥ ৬ 

মহাবিদ্বে মহোৎসাহে মহামায়ে বরপ্রদে । 

প্রপঞ্চ-সারে সাধবীশে জগদ্ধাত্রি নমোহস্তরতে ॥ ৭ 

অগম্যে জগতামাগ্ে মাহেশখ্বরি বরাঙগনে | 

অশেষরূপে রূপস্থে জগন্ধাত্রি নমোইস্ততে ॥ ৮ 

দ্বিসপ্তকোটিমন্ত্রাণাং শক্তিরপে সনাতনি | 

সর্বশক্কিস্ব্ূপে চ জগন্ধাত্রি নমোইস্ততে ॥ ৯ 

তা ৮২৭৭৯ সর পপ পপ পাপ প 4 আপ্ 5 াারপপপপপ পস্ পসপপপপ +৫৫+৮৮৪০পপ 

হে জগন্ধাত্রি! তুমি সুম্াতিসথক্রূপা, প্রাণাপানাদি পঞ্চবাযু রূপা, 
তুমি ভাবাভাব স্বরূপিণী, তোমাকে নমস্কার ॥ ৫ 

হে জগন্ধাত্রি! ভূমি কালাদিরূপা, কালেশ্বরী এবং কালাকাল-বিভেদ 

কারিণী, ভুমি সর্বরূপিণী সর্বজ্ঞা, তোমাকে নমস্কার ॥ ৬ 

হে জগন্ধাত্রি! তুমি অভক্তগণের মহাবিদ্নকারিণী, আবার ভক্তগণের 
উৎসাহ-াত্রী, হে মহামায়ে ! তুমি বরদাত্রী, তুমি নিখিল প্রপঞ্চ মধ্যে 

সারবস্ত তুমি সাধবীগণের ঈশ্বরী, তোমাকে নমস্কার ॥ ৭ | 
হে জগন্ধান্রি! তুমি অগমাস্বরূপা, জগতের আদিতৃতা, মাহেশ্বরী, তুমি 

বরাঙ্গনাম্বরূপা, অশেষরূপ-ধারিণী, তোমাকে নমস্কার ॥ ৮ | 

হে জ্বগন্ধাত্রি! তুমি দ্বিসগুকোটি মন্ত্রের শক্তিত্বরূপা, নিত্যা, সর্ব 
শকিতবযপিসী, তোমাকে নমস্কার ৯ 



৫৪৬ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
শত তর এ লি লস তি (পারা রি ঠা শি লি তত এ লা পা লি ৮১ পরি করি 5০৮7 ল-লসিলাখিল পরি লী জারি 

তীর্থ-বজ্জতপোদানযোগসারে অগন্মরি | 

ত্বমেব সর্বং সর্বান্থে জগন্ধাত্রি নমোহস্ততে ॥ ১৯ 

দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্ে হঃখ-মোচিনি। 
সর্বাপত্তারিকে ছুর্গে জগ্ধাত্রি নমোহম্ততে ॥ ১১ 

অগম্যধামধামস্থে মহাযোগীশ-হৎপুরে । 

অমেক্মভাবকৃটস্থে জগন্ধাত্রি নমোহত্ততে ॥ ১২ 

ইতি শ্রীজগন্ধাত্রীকল্ে জগন্ধাত্রীস্তবঃ ॥ 

মাতঙ্গী-স্তোত্রম্ । 
ঈশ্বর উবাচ । 

আরাধ্য মাতশ্চরণান্ুজে তে ব্রহ্ধাদয়ো বিশ্রুতকীর্তিমাপুঃ | 

: অন্তে পরং ব! বিভবং মুনীন্দ্রাঃ পরাং শ্রিয়ং ভক্তিভরেণ চান্তে ॥ ১ 

হে জগন্ধাি! তুমি তীর্থ, যজ্ঞ, তপন্তা, দান ও যোগের সারভৃত 
পদার্থ, তুমি জগন্ধয়ী, তুমি দর্বন্বরূপিণী, আবার টো দি 
তোমাকে নমস্কার ॥ ১০ 

হে জগন্ধাত্রি! তুমি দয়ারপিণী, তুমি ভক্তগণপকে দয়া করিয়া দর্শন 

দিয়া থাক, তোমার হৃদয় দয়াম্বারা আন্তরীক্কত, তুমি ভক্তগণের দুঃখ 

মোঁচনকারিসী, হে দুর্থে! তুমি সমস্ত আপদ টি ত্রাণ কর, তোমাকে 

নমস্কার ॥ ১৯. 

হে জগন্ধা্তি ! ননদ বূলাল জাজ যে ধাম, 

: যে ধামে যাওয়া হায় না সেই তোমার ধাম, চিচাডি নর রজাদ 

রর তোমার অবস্থান, তোমাকে নমস্কার ॥ ১২ ৯ 

মাজঃ!. বনধাঘিবেবগণ তোমার পাপ মামা কা বর 



বিচার-চন্দ্রোদয় ৷ | ৫৪১ 
পিত্ত সপ সিম এ 

নমামি দেবীং নবচন্দ্রমৌলীং মাতঙ্গিনীং চন্রকলাবভং ংসাং। 
আম্নায়কৃত্য প্রতিপাদিতার্থং প্রবোধয়স্তীং হৃদি সাদরেণ ॥ ২ 

বিনঅ-দেবান্ুর-মৌলিরতৈর্বিরাজিতং তে চরণারবিন্বং। 
অকৃত্রিমাণাং বচসাং বি গুল্ফং পদাৎ পদং শিঞ্িত-নৃপুরাভ্যাম্ ॥ ৩ 

কৃতার্থরস্তীং পদবীং পদাভ্যাং, আক্ফালয়স্তীং কুচবল্লীকং তাং। 

মাত্জিনীং মন্ধুদয়ং ধিনোতি লীলাং কৃতাং শু-দ্ধনিতত্ববিস্বাং & ৪ 
ভালীদলেনাপিতকর্ণভূষাং মাধবীমদোদ্ঘুণিতনেন্রপন্মাং। 
ঘনস্তনীং শত্তুবধূং নমামি তড়িল্লতাকাস্ত্যবলক্ষ্যতূষাম্ ॥ ৫ 

শিস সি জিকির তিন পা পি ১০০৪০ 

কীর্তিলাভ করিয়াছেন) অন্ত মুনীন্ত্রগণও পরম বিভব প্রাপ্ত হইপ্নাছেন এবং 
অপর অনেকে ভক্তিভরে ত্বদীয় পাদপন্ম অরাধন! করিয়৷ পরমা শ্রীলাভ 
করিয়াছেন ॥ ১ 

বাহার ভালদধেশে শশিকল! শোভা! পাইতেছে, ধিনি বেদ প্রতিপাদিত 
অর্থকে সর্ধদ! হৃদয়ে প্রবোধিত করেন সেই মাতঙ্গিনী দেবীকে নমস্কার 

করি ॥ ২ 

হে দেবি ! তোমার চরণপদ্ম অবনতশিরা! দেবাস্থরগণের মলির 

বার! বিরাজিত, তুমি অকৃত্রিম বাক্যের অন্থকুল) তুমি শব্বারমান নুপুর 
বিশিষ্ট চরণন্য় দ্বারা এই ধরামগুলীকে কৃতার্থ করিতেছ, তুমি সর্বদ। 

বীণা আশ্কালিত করিতেছ। মা! মাতঙ্গিনি! তুমি বীণাধ্বনি মুক্ 

লীলাত্বার৷ আমার হৃদয়কে স্পন্দিত করিয়াছ॥ ৩। ৪ | 

তুমি তালীদল দ্বার! কর্ণপুটে বিভূষণ ধারণ করিয়াছ, মাধবীক মদ্যপান 

বশতঃ তোমার নর়ন-পন্স বিদ্বণিত হইতেছে, ঘনস্তনী তুমি, তুমি মহেস্বরের 

বধূ, বিহ্যন্্তার ভ্তায় 'দীপ্তিবিশিষ্ট অলঙ্কারে তোমাকে অনন্ত দেখা 

০ (তোমাকে নমস্কার কদি। « ৫. | 



৪6২ বিচার-চক্দরোদয় । 

চিরেণ লক্ষং প্রদাতু রাজ্যং ন্মরামি ভক্ত্যা জগতামবীশে। 
বলিত্রয়াঙ্কং তব মধ্যমত্ব নীলোৎপলং স্শ্রিয়মাবহস্তীম্ ॥ ৬ 

কাস্ত্যা কটাক্ষেজগতাং ব্রয়াণাং বিমোহ্যস্তীং সকলান্ সুবেশি । 
কদগ্বমালাঞ্চিত-কেশপাশাং মাতঙ্গ কন্তাং হৃদি ভাবয়ামি ॥৭ 

ধ্যায়বেযমারক্ত“কপোলবিষ্বং, বিশ্বাধর স্তস্তললামবস্তং | 
আলোললীলালকমান্বতাক্ষং মনদস্মিতং তে বদনং মহেশি ॥ ৮ 

স্তত্যানয়া শঙ্করধন্মপত্বীং মাতঙ্গিনীং বাগধিদেবতাং তাং। 
স্বস্তি ষে ভক্তিযুত৷ মনুষ্যাঃ পরাং শ্রিয়ং নিত্যমুপাশ্রয়স্তি ॥ ৯ 

পপ এক প্- ট াপা-ও- বউ পা ওপাশ ১০১৯ ৭ পাপা 

হে জগৎকত্রি! আমি তক্তিসহকারে তোমাকে স্মরণ করি, দৃষ্টিমাত্রেই 
তুমি রাজ্য প্রদান কর। মাতঃ তোমার দেহ মধ্যভাগ বলিত্রয়ে অঙ্কিত, 
তুমি নীলোৎপল-সদৃশ শ্রী ধারণ করিতেছ ॥ ৩ 

হে ন্গুবেশি! তুমি কান্তি ও কটাক্ষ-দছ্বার ব্রিজদগদ্বাসী জনগণকে 
বিমোহিত করিতেছ, তোমার কেশ পাশ কদত্বমাল! বার! সন্বন্ধ ? তুমি 
মাতঙ্গ কন্ত1, তোমাকে হৃদয়ে ভাবনা করি ॥ ৭ 

হে মহেশি! তোমার যে বদন প্রদেশস্থ কপোলবিষ্ব রক্তবর্ণ, বিশ্বাধর 
পরম সৌন্দর্য্য পূর্ণ যাহাতে চপল অলকাবলী বিরাজিভ, চক্ষু আয়ত ও যে 

বদনে মন্দ মন্দ হান্ত শোভ! পাইতেছে, সেই বদন পন্প ধ্যান করি ॥ ৮ 
থে সকল ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হই শঙ্করের ধর্মপত্বী বাগধিদেবী 

মাতঙ্গিনীকে এই স্ব দ্বারা ্তিবার করে, তাহারা রব পরম শ্রী 

প্রাপ্ত হয়। ৯ 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৫৪৩ 
লে পি ঈ  ি ৯১৫ ও লা এ টি ডি রি সি পা ৫৮ পি 

মাতঙ্গী-কবচমূ। 

শিরে মাতঙ্গিনী পাতু ভূবনেশী তু চক্ষুষী। 
তোতল! কর্ণযুগলং ত্রিপুরা বদনং মম ॥ 
পাতু কণ্ঠে মহামায়া হৃদি মাহেশ্বরী তথা । 

ত্রিপুর! পার্খয়োঃ পাতু গুদে কামেশ্বরী মম ॥ 
উরুছয়ে তথা চণ্ডী জজ্যায়াঞ্চ রতিপ্রিয় । 

মহামায়া পদে পায়াৎ সর্ধাঙ্গেযু কুলেশ্বরী ॥ 
য ইদং ধারয়েক্সিত্যং জায়তে সর্ববদানবিৎ। 

পরমৈশ্বর্য-মতুলং প্রাপ্ধোতি নাত্র সংশয়ঃ॥ 

সৎ 7 



পঞ্চম স্তবক। 

শ্রাদ্ধে পিতৃ-মাতৃ-গয়া ষোড়শী মন্ত্রাঃ । 
৯ 

পিভৃ-স্তোত্রমূ। 

ব্যাস উবাচ। 

শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পিতৃস্তোত্রং মহাফলং। 

: পঠনীয়ং প্রযত্ণেন তনয়ৈভক্তিপূর্ববকম্ ॥ ১ 

নমঃ পিত্রে জমাতে সর্বদেবমর়ায় চ। 

সখদায় প্রসন্নায় স্থৃগ্রীতায় মহাত্মনে ॥ ২ 

সর্বষক্ত-স্বরূপায় স্বগ্থায় পরমেষ্টিনে | 
সর্ধতীর্থাবলোকায় করুণা-সাগরায় চ ॥ ৩ 
পিত্রে তৃভ্যং নমো নিত্যং সদারাধ্যতমাজ্ব য়ে | . 
বিমলজ্ঞানদাত্রে চ নমন্তে গুরবে সদা ॥ ৪ 

নমস্তে ভরীবনাধিকাদর্শিনে সুখহেতবে। 

নমঃ সদাগুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ ॥৫ 
সবাপরাধক্ষমিণে সুখদায় সুখার চ। ্ 

... ছু তিং মানযমিদং যেন লব্ধ ময়া বপুঃ। 
_ অস্ভাবনীনবং ধন্ধীর্থে তশ্মৈ পিছে নমো নমঃ ॥ ৬ রর 

|... ইদং আত পিছুঃ পুণাং ব: পঠেৎ প্রতো নরঃ। 
: ... প্রত্যহং প্রাতরুথায় পিডৃপানধদিনে তথা ॥ ৭ . 
বর না পির ভাল: 



বিচার-চন্দ্রোদয়। | ৫৪৫ 

নানাপকর্ধ ক্বত্বাপি বঃ স্তোতি পিতরং সুতঃ। 
স ঞ্রবং প্রবিধায়ৈবং প্রায়শ্চিতং সুখী ভবেৎ॥ ৯ 

_ অকর্ধণ্যস্ত যঃ সতয়াৎ পিতরং সুরভাবতঃ। 

পিতুঃ প্রীতিকরে নিত্যং সর্বকন্ধীন্বিতো ভবেৎ ॥ ১* ॥ 

০৪ 

পিতৃষোড়শী মন্ত্রাঃ | 

অন্মৎকুলে মৃতা৷ ষে চ গতি ধেঁষাং ন বিদ্যতে । 

তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিগুং দদাম্যহম্ ॥ ১ 

মাতামহকুলে যে চ গতি ধেঁধাং ন বিদ্ততে। 

তেধামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিওং দদাম্যহম্ ॥ ২ 

বন্ধুরর্গকুলে যে চ গতি ধেঁষাং ন বিদ্যাতে | 
তেবামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিওং দদাম্যহম্ ॥ ৩ 

অজ্াতনস্ত! যে কেচিৎ যে চ গর্ভে প্রশ্রীড়িতাঃ। 
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিওং দদাম্যহম্ ॥ ৪ 

অগগি্ধাশ্চ যে কেচিৎ নাগ্নিদগ্কান্তথাপরে। 

বিছ্যুচ্চৌরহতা যে চ তেভ্যঃ পিণুং দ্দাম্যহম্॥ ৫ 
দাবদাহে মৃত! যে চ সিংহব্যাদ্রহতাশ্চ ষে। 

দংকরি ভিঃ শৃঙ্গিভি বাপি তেভ্যঃ পিং দদাম্যহম্॥ ৬. 
- উত্বন্ধনমৃত। যে চ বিষশন্্রহতাশ্ঠ যে। 
 আত্মাপধাতিনো বে চ তেভ্যঃ পিশুং দদ্দাধ্যইম্॥ ৭. 



বিচার-চন্ত্রোদয়। 

রৌরবে চান্ধতামিন্রে কালস্থত্রে চ যে স্থিতাঃ। 
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিগুং দদাম্যহম্ ॥ ৯ 
অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকঞ্চ যে গতাঃ। 

তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিগং দদাম্যহ্ম্। ১০ 
অনেকযাতনাসংস্থাঃ যে নীতা৷ যমকিস্করৈঃ। 
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিওং দদাম্যহম্ ॥ ১১ 
অসিপত্রবনে ঘোরে কুস্তীপাকে চ ষে গতাঃ। 

তেযামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিং দদাম্যহম্ ॥ ১২ 

নরকেষু সমস্তেযু যাতনাস্ চ ষে স্থিতাঃ। 

তেধামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিওং দদাম্যহম্ ॥ ১৩ 

পশ্ডযোনিগতা যে চ পক্ষিকীটসরীস্যপাঃ। 
অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেভ্যঃ পিওং দদাম্যহুম্॥ ১৪ 

জাত্যপ্তরসহত্রেযু ভ্রমন্তি স্বেন কর্ধাণা ৷ 

মানুষাং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিং দদামাহম্ ॥ ১৫ 

দিব্যান্তরীক্ষভূমিষ্ঠাঃ পিতরো বান্ধবাদয়ঃ। 

মৃত! অসংস্কতা যে.চ তেভ্যঃ পিং দদাম্যহম্ ॥ ১৬ 

ষে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্তন্তে পিতরো মম । 

তে সর্ষে তৃপ্তিমায়াস্ত পিণ্ডেনানেন সর্বদা ॥ ১৭ 

যে বান্ধবা বান্ধব! বা যে হন্তজন্নি বাস্ধবাঃ। 

, তেষাং পিণডো ময়া দত্তঃ অক্ষয্যমূপতিষ্ঠতাম্॥ ১৮ 
পিতৃবংশে মৃত! যে চ মাতৃবংশে চ যে যুতাঃ। 

_ গুরু্গুরবন্কূনাং যে চান্যেইবান্ধব মৃতাঃ ॥ ১৯ 

বে দে কুলে, রি রাবি । ।. 



বিচার-চন্দ্রোদয় । €৪৭ 

বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম । 

তেষাং পিণ্ডে। ময়া দত্বঃ অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ২১ 
অব্রাঙ্গণে। যে পিতৃবংশজাতা মাতুস্তথ।৷ বংশভব! মদীয়াঃ। 

কুলঘ্য়ে যে মম সঙ্গতাশ্চ ভূত্যান্তথৈবাশ্রিত-সেবকাশ্চ ॥ ২২ 

মিত্রাণি দাসাঃ পশবশ্চ বৃষ্ষাঃ দৃষ্টা হ্যৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ। 
জন্মাস্তরে যে মম দাসভূতান্তেভাঃ ম্বধা পিগুমহং দামি ॥ ২৩ 

াতৃ-সতোত্রম। 
ব্যাস উবাচ। 

মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্্হদয়! সতী । 

দেবী ভূ-রমণীশ্রেষ্ঠা নির্দোষ! সর্বদুঃখহা ॥ ১ 

আরাধ্য মায়।পরম। দয় শান্তিঃ ক্ষমা গতিঃ। 

বাহ! স্বধ! চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া ॥ ২ 
ভুঃখহন্ত্রী চ নামানি মাতুর্ব্ব পঞ্চবিংশতিং 

শ্রবণাৎ পঠনান্বর্ত্যঃ সর্বদুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৩ 

ছুঃখবান্ সুথবান্ বাপি দৃষ্ট। মাতরমীশ্বরীং | 

মহানন্দং লভেন্নিত্যং মোক্ষং ৰা চোপপদ্ভতে ॥ ৪ 

ইতি তে কথিতং বিপ্র মাতৃস্তোত্রং মহাগুণং। 
পরাশর-মুখাৎ পূর্বমশ্রৌষং মাতৃসংস্ততৌ। ॥ ৫ 

ষঃ স্তৌতি মাতরং সাক্ষাৎ পাদাজং প্রপিপত্য চ। 
্রারশ্চিতী পাপযুক্তো ছুঃখবাংশ্চ সুখী ভবেৎ॥ 
ইতি প্রীবৃহহরমপুরাণে মাতৃস্তোত্রং স্পূ্ণসূ। 



৫৪৮ বিচার-চক্দোদয়। 
আসল পির ০5 চি কিট ০৪ পি পি সি সা লি তা টা লি লি 

নি ঁ 

৪ 

মাতৃষোড়শমন্ত্রাঃ। 
গর্ভাদবগমে হুঃখং বিষয়ে ভূমিবন্ণনি। 

' তশ্ নিষ্কৃতিকার্ধ্যায় মাত্রে পিগং দদাম্যহম্ ॥ ৯ 

মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা প্রসবেষু চ। 
_ তন্ত নিষ্কৃতিকার্ধ্যায় মাত্রে পিওং দদাম্যহম্॥ ২ 

শৈথিল্য প্রসবে প্রাপ্টে মাতুরত্যন্তহৃফরং । 
তন্ত নিশ্কৃতিকার্ধ্যায় মাত্রে পিওং দদাম্যহ্ম্॥ ৩ 
 পদভ্যাং জনয়তে মাতুদুথকৈব সুছুত্তরং । 

তন্ত নিষ্কৃতিকার্ধ্যায় মাত্রে পিগুং দদাম্যহ্ম্ ॥ ৪ 

৫ 

মাতৃগয়াষোড়শীমন্ত্রাঃ | 

দশমাসোদরে গর্ভো ধূতো মাত্র! সহুঃখিতং | 

তন্ত নিষ্কৃতিকার্ধ্যা় মাত্রে পিগুং দদদাম্যহুম্ ॥ ১ 

মহতী বেদন! হুঃখং জননে চাপি পুফলং। 
তন্ত নিষ্কৃতিকার্ধ্যায় মাত্রে পিওং দদাম্যহম্ ॥ ২ 

. সম্পূর্ণে দশমে মাসি অত্যন্তং মাতৃপীড়নং। 
তন্ত নিষ্কৃতিকার্ধ্যার মাত্রে পিওং দদাযাহম্॥ ৩ 

শিখিলে গাত্রবন্ধেতু মাতুঃ স্তাৎ পরিপীড়নং । 

_ ভনত নিষ্কৃতি কাধ্যার মাত্রে পিং দদ্দাম্যহম্॥ ৪. 
:.. গাত্রতঙগেন যন্মাতু সুৃতুার্ভবতি নিশ্চিতং |... 
ভজ নিকধতকারা মাজে পিওং দদামাহদ॥ ৫ 



বিচার-চন্দদয়। সিন্র 

বহ্িনা শোষয়েদ্দেহং ত্রিরাজোপোরণেন চ। 
তন্ত নিষ্কৃতিকা্যার মাত্রে পিং দদাম্যহুম্ ॥ ৬ 
মাঘে মাসি নিদাঘে চ শিশিরাতপ-ছুঃখিতা | 

তশ্ত নিষ্কৃতিকাধ্যায় মাত্রে পিওং দদাম্যহম্ ॥ ৭: 

ধৎ পিবেৎ কটুদ্রব্যাণি কাঁথানি বিবিধানি চ। 
তম্ত নিষ্কৃতিকাধ্যাক়্ মাত্রে পিং দদাম্যহম্ ॥ ৮ 

নীচোচ্চভ্রমণে ছঃখং গর্ভে দূরাচ্চ সংস্থিতে । 

তশ্ঠ নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিওুং দদাম্যহম্ ॥ ৯ 

তৃষার্তীয়াস্ত বদ্হ্ঃখং শুক্ষে কণ্ঠে চ তালুনি। 
তন্ত নিষ্কৃতিকার্ধ্যায় মাত্রে পিওং দদ্দাম্যহম্ ॥ ১০ 

রাত্রো মূত্রপুরীষাভ্যাং বন্সাতুর্গাত্রপীড়নং। 
তন্ত নিষ্কৃতিকার্ধ্যায় মাজে পিওং দদাম্যহুম্ ॥ ১১ 

হুর্লভানি চ তক্ষ্যাণি কুদত্যাম্মভবে সতি। 
তস্ত নিষ্কৃতিকাধ্যায় মাত্রে পিং দদাম্যহম্ ॥ ১২ 

ক্রোড়স্থে ভোজনাদৌ যদ্ হুঃখং মাতৃশ্চ পীড়িতে। 
তশ্তনিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিং দদাম্যহুম্ ॥ ১৩ 

এবং বছবিধৈহ্ঠখৈ ধরন্মাতা হুঃখিত৷ সদা । 

তণ্ত নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিগং দদাম্যহম্ ॥ ১৪ 



ব্ঠ স্তবক। 

গঙ্গা স্তোত্রাণি । 

গঙজা-ধ্যানম্। 

ও সুরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্ত্রাধুতসম প্রভাং । 

চামরৈবীজ্যমানাঞ্চ স্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্ ॥ 
স্প্রসন্নাং জুবদনাং করুণার্জনিজান্তরাং । 

দ্ধাপ্লাবিত-ভূপৃষ্ঠামার্্গন্ধানুলেপনাম্ ॥ 
ব্রেলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভি-রভিই,তাম্ ॥ 

গঙ্গামুখনিঃস্যতস্গঙ্গ-স্তোত্রম্ | 

হুত উবাচ। 

শ্ণুধবং খষয়ঃ সর্বো গঙ্গান্তোত্রমন্ত্ধমং | - 

দ্বাদশৈতানি নামানি যত্র স্তোত্রে শুভানি বৈ। 
কীন্তিতানি খষিশ্রেষ্ঠ। গয়। দয়য়! ন্বয়ম্ ॥ ১ 

নন্দিনী নলিনী সীত1 মালিনী চ মহাপগা . 
বিধুঃপাদার্ঘ্যসম্ভৃত। গঙ্গা ভ্রিপথথামিনী। 

-ভাগীরথী ভোগবতী জান্বৰী ত্রিদশেশ্বরী ॥ ২ 
ঘবাদশৈতানি নামানি যন্ত্র তত্র জলাশয়ে । 

_ ম্নানোস্ততঃ ম্মরের্িত্যং তত্র তত্র ভবাম্যহম্ ॥ ৩ 



বিচার-চন্দ্োদয়। ৫৫১ 
০০০০ ওএস পা পি তত স্টল প্র ৯ ৫ পাস ও 

গঙ্গাউকৎ | (বাল্মীকিঃ) 

মাতঃ ! শৈলস্থৃতা-সপত্বি! বস্ুধাশৃঙ্গারহারাবলি !- 

ত্বর্গীরোহণবৈজয়স্তি ! ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে । 

ত্বস্তীরে বসতস্তদঘ্থু পিবতস্বদ্বীচিমুৎপ্রেঙ্খত- 

স্বপ্নামম্মরতত্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্তান্মে শরীরব্য়ঃ ॥ ১ ॥ 
_ স্বত্ীরে তরুকোটরাম্তরগতো গঙ্গে ! বিহঙ্গো! বরং 

্বন্নীরে নরকান্তকারিণি! বরং মত্ন্তোহথবা৷ কচ্ছপঃ । 

নৈবান্তাত্র মদান্ধ-পিন্ধুর-ঘটা-সজ্বট্র-ঘণ্টা-রণৎ- 
কার-্রস্ত-সমস্ত-বৈরিবনিতা-লব্বস্তরতিভূ্পিতিঃ ॥ ২॥ 
উক্ষা৷ পক্ষী তুরগ উরগঃ কোঁইপি বা বারণো বা- 

ইবারীণঃ স্তাং জনন-মরণ-ক্রেশহঃখাসহিষুঃঃ। 

মা! তুমি পার্বাতীর সপত্বী! তুমি পৃথিবীর সাজ সজ্জা পৃথিবীর 

বক্ষে চঞ্চল হারের মত। বিজয়-পতাক হাতে লইয়! যেমন রিজীতের 

সিংহাসনে উঠা যায় সেইরূপ তোমার আশ্রয় লইলে লোকে সহজেই 
স্বর্গীদি লোক পায় বলিয়া তুমি স্বর্গে যাইবার বিজয়-পতাকা। হে 
ভাগীরথি ! তোমাকে এই প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার তটে বাস, 

তোমার জলপান, তোমার তরঙ্গে দেহ ভাসান, তোমার নাম স্মরণ এবং 

তোমাকে দর্শন করিতে করিতে যেন আমার দেহত্যাগ হয়। হে গলে! 

হে নরকনিবারিণি ! বরং তোমার তীরস্থিত তরুকোটরে পক্ষী হইয়া থাকা 

ভাল অথব! তোমার জলে মংস্ত কিন্বা! কচ্ছপ হওয়াও ভাল বিবেচনা করি 

তবু গঙ্গাহীনদেশে তেমন রাজা! হইতেও ইচ্ছা! করি না, যে বিজয়ী রাজার 

মদমত্ত হস্তীর গলদেশস্থিত ঘণ্টাশবে ভীত হুইয়া পলারিত পক্রদিগের . 



৫৫২  বিচার-চন্ছ্োদয়। 

ন ত্বন্তত্র প্রবিরল-রণৎ-কষ্কণ-কাণমিশ্রং 

বারস্ত্রীভিশ্মমরমরুত1 বীজিতে ভূমিপালঃ ॥ ৩॥ 
কাকৈনিসকুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং গোমাযুভিলুরষঠিতং 
জোতোভিশ্চলিতং তটাধুলুলিতং বীচিভিরান্দোলিতম্। 
দিব্যন্ত্রী-কর-চারু-চাঁমর-মরুৎ-সংবীজ্যমানঃ কদা 

দ্রক্ষ্েহং পরমেশ্বরি ! ত্রিপথগে ! ভাগীরথি ! স্বংবপুঃ ॥ ৪ ॥ 

অভিনব-বিষবন্লী পাদপক্সন্ত বিষে!- 

মর্দনমথন-মৌলের্মালতীপুষ্প-মাল! | 

বনিতাঁরা আপন আপন স্বামীর প্রাণরক্ষার্থ স্তব করে। বারম্বার জন্ম ও 
মৃত্যুর ভয়াবহ ক্লেশ সহ্ করিতে নিতান্ত অক্ষম বলিয়া আরও এই প্রার্থন 

করিতেছি যে--তোমার সমীপবর্তী স্থানে বৃষ, পক্ষী, অশ্ব সর্প, হস্তী 
ইহার যে কোন একটা হইয়! জন্পগ্রহণ করিব তথাপি তুমি যে দেশে নাই 
সেই দেশে সর্বদা হস্ত চালনাহেতু হস্তস্থিত কঙ্কণের মনোহর ঝনৎকার 

শব মিশ্রিত চামর বায়ু দ্বারা বীজিত মহারাদ্দ হইতে ইচ্ছা করি না 
মা পরমেশ্বরি ! ভ্রিপথগামিনি গঙ্গে ! মা! কবে আমার সেই দিন হইবে 

যখন আমি দেখিব যে--আমার এই মৃত দেহকে কাকে ঠুকরাইতেছে, 

কুকুরে গ্রাস করিতেছে, কখন ইহ! তোমার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে, 
কখন জোতে ভাসিয়। যাইতেছে আবার তটে লাঁগিতেছে এবং শৃগালেরা 
ইহা লইয়! কাড়াকাড়ি করিতেছে, আর আমি, তোমাঁর' জলে দেহত্যাগ 
হইয়াছে বলিয়--আমি দেখিতেছি আমার দিব্যমূর্তি হুইরাছে এবং 
অন্সরাগণ সুন্দর চামর হস্তে লইয়া দেহ সম্পর্ক অন্ত ত্রিতাপ তাপিত আমাকে 
বাতাগ দিরা শীতল করিতেছে। বিষু'র চরণকমলের নিয়স্থিত ঘডাকার 

অতিনব মৃণাল ভুমি, কনর দ্পহারি-মহাদেবের যন্তকের মালতীকুনমমানা 



০ 
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জয়তি জয়পতাকা৷ কাপাসৌ মোক্ষলক্মা 
ক্ষপিত-কলি-কলঙ্ক! জাহ্নবী নঃ পুনাডু ॥ ৫॥ 

ষত্তংস্তাল-তমাল-শাল-সরল-ব্যালোল-বন্লী লতা- 
চন্নং হুর্য্যকর-প্রতাঁপ-রহিতং শঙেন্দু-কুন্দোজ্বলম্ । 

গন্ধর্বামর-সিদ্ধ-কিন্নর-বধূ-তুঙলস্তনাক্ষলিতং 
ন্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জ্রলং নির্ঘলম্ ॥ ৬ 

গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারি-চরণচ্যুতম্- 
ব্রিপুরারি-শিরশ্চারি পাগহারি পুনাতু মাম্ ॥ ৭ ॥ 
পাঁপাপছ্থারি ছুরিতারি তরঙ্গধারি 
দূরপ্রচারি গিরিরাজ-গুহাবিদারি। 
বঙ্কারকারি হরিপাদরজো-বিহারি 

গাঙ্গং পুনাতু সততং গুভকারি বারি ॥ ৮॥ 

পপর 

তুমি, মোক্ষলক্্মীর বিজয়-পতাক। তুমি) মা! কলি-কলসষন্যাশনি ) ম1! 

জাহবি! তুমি সর্কোৎকৃষ্টরূপে বিরাজ করিতেছ তুমি আমাদিগকে পবিত্র 
কর। তোমার তীরস্থিত তাল, তমাল, শাল, সরল বৃক্ষের আন্দোলিত 

শাখাশ্রিত লতাসমূহে আচ্ছন্ন, হৃর্য্যের কিরণ সম্পর্ক রহিত, শঙ্খ, চন্দ্র ও 

কুম্দমকুন্ুমের স্তায় উজ্দ্বল গুত্রবর্ণ, স্ানকালে গন্ধর্ব, অমর, সিদ্ধ ও চারণ 

জাতির রমনীগণের অতি উন্নত স্তনযুগল দ্বারা! আস্ষালিত নির্মল গঙ্গাজলে 
আমি যেন প্রতিদিন প্লান করিতে পাই। বিষ্ণুর চরণ হইতে ক্ষরিত 

মহাদেবের মন্তকে বিচরণকারী, কলুষবিনাশক, মনোহর গঙ্গীজল আমাকে 

পবিত্র করুন| পাপকে ধিনি অপহরণ করেন, দুষ্কৃত শক্র জানিয়! ধিনি নাশ 
করেন, বিনি তর ধারণ করেন, যিনি হিমালয়ের গুহা! বিদীর্দ করিয়া! 

ঘারে ছুটছেন, ফিনি টি পদরজ লইয়া জীড়া করেন, নেই 



৫৫৪ বিচার-চন্দরোদয়। 
সি কা এ ৯৩ ০ সত, টি শি ভি ০০ ০ ৯ তস ০.  স্াপস্িপস্উ ০০ ৯ লা সা সজল ৭ 

গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রয্তঃ প্রভাতে 

বাল্ীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ। 

প্রক্ষাল্য গাত্রকলিকল্ময-পক্ক-মাণ্ড 

মোক্ষং লভেৎ পতিত নৈব নরো! বাবে ॥ ৯॥ 

6 

দ্রুপদাখা গঙ্গাউকমৃ। (ব্যাসঃ ) 

যত্ত্ত্তং জননী গণৈ খঁদপি ন ম্পৃষটং লু্দবান্ধবৈ- 
ধর্মিন্ পান্থ-দৃগস্ত-সন্নিপতিতে তৈং ন্বর্্যতে শ্রীহরিঃ। 
্বাস্কে হস্ত তদীদৃশং বপুরহে। সুপ্রীয়সে পৌরুষং 
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাসি ভাগীরঘী ॥১॥ 
অচ্যুতচরণ-তরঙ্গিণি শশি-শেখর-মৌলি-মালতীমালে। 
ত্বপ্ি তন্-বিতরণ-সময়ে হরতা দেয়! ন মে হরিত! ॥২। 

সত 

মঙ্গলজনক গঙ্গাজল আমাকে পবিত্র করুন। যে ব্যক্তি পবিভ্রচিত্ত হইয়া 

প্রভাত সময়ে বান্সীকি বিরচিত শুভকর গঙ্গাষ্টক স্তব পাঠ করেন, তিনি 

ইহলোকে কলির পাপরূপ কর্দাম প্রক্ষালন করিয়া মুক্তিলাভ করেন, 

তাহাকে পুনর্ধার সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।-. 

যে মৃতদেহ জননীগণও ত্যাগ করেন, বন্ধু বান্ধবেরাও যাহাকে স্পর্শ 

করে না, পথিকদিগের চক্ষে পড়িলে যে মৃতদেহ দেখিয়া! তাঁহারাও হুরিস্মরণ 

করে, এরূপ দেহকেও তুমি ক্রোড়ে লইয়া! নাচাইত্ে নাচাইতে আনন্দ 
প্রকাশ করিয়৷ থাক। অতএব মা ভাগীরথি ! তুমিই যথার্থ মাত! এবং তুমি 

করুণা পরারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ॥১। 

হরিপাদ পদ্ম হইতে তোমার প্রবাহ উৎপন্ন হইয়ছে, তুমি শশ্রি-শেখর 

মহাদেবের মন্তকে মালতী পুষ্পের মালার মত বিরাজ করিতেছে) তোমার 
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শৃন্তীভূতা শমন নগরী নীরব! রৌরবাস্তা 
যাতাক়্াতৈঃ প্রতিদিন-মহো ভিগ্তমানা বিমানাঃ। 
সিদ্ধৈঃ সার্ধং দিবি দ্রিবিষদঃ সার্ধয-পাত্রৈক হস্তা 
মাতর্গক্ষে যদবধি তব প্রাহরাসীৎ প্রবাহঃ॥৩| 

পয়ে হি গাঙ্গং ত্যজতামিহাঙ্গং পুনর্ন চাঙ্গং যদি বৈতি চাঙ্গং ৷ 

করে রথাঙ্গং শয়নে তুজঙ্গং যানে বিহজ্গং চরণে চ গাজম্ ॥৪) 

তা পা কা ১০ পিপিপি পপি 

জলে আমার মৃতদেহ যখন সমর্পিত হইবে তখন তুমি আমাকে হরত্ব দিও, 
হরিত্ব দিও না; কারণি হরিত্ব দিলে তুমি চরণে থাকিবে কিন্তু শিবত্ব দিলে 
তুমি আমার মস্তকে থাকিবে ॥২॥ 

মা! গঙ্গে! যে অবধি তোমার প্রবাহ পৃথিবীতে প্রাদভূতি হইয়াছে 
সেইদিন হইতে যম পুরী শুন্ত হইয়াছে, কারণ তোমার জলে ক্নান ও দেহ- 
ত্যাগ করি৷ কেহই আর পাপী থাকিতেছে না । কাজেই রৌরব প্রতৃতি 
নরক নীরব হছুইয়াছে কারণ সেথানে যাইবার লোক আর হইতেছে না। 

আহা ! প্রতিদিন যাতার়াত করিতে করিতে স্বর্গের রঘ সকল ভগ্রাবস্থ! 
প্রাপ্ত হইতেছে কারণ কোটি কোটি লোক তোমার জলে দেহ ত্যাগ 

করিতেছে এবং তাহাদের সকলকেই বহনের জন্য নিরন্তর ন্বর্গের রথ গতা- 

গতি করিতেছে; এবং স্বর্থলোকে দেবতাগণ সিদ্ধগণের সহিত এক একটি 

অর্ধ্য পাত্র হস্তে লইয়া তোমার জলে ত্যক্ত ঢেহ ব্যক্তিদিগের অভ্যর্থনা 

জন্ত ঈীাড়াইয্স। আছেন ॥ . 

এই গঞ্গাজলে, যাহার! দেহ ত্যাগকরে, তাহাদের আর .দেহ ধারণ 

করিতে হয় না আর যদিই তাহারা আবার. দেহ পায়, তাহা হইলে বিষ 
দেহ পাইয়া হন্যে সুদর্শন চক্র, শয়নে শেষ নাগ, যানে গর প্ী ও সি 
গঙ্গাজল পাইয়া থাকে ॥৪॥ 



৫৫৬ বিচার-চক্দোদয়। 

কত্যক্গীণি করোটয়ঃ কতি কতি স্বীপি-দ্িপানাং ত্বচঃ 

কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি সুধাধায়শ্চ খণ্ডাঃ কতি। 

কিঞ্চ ত্বঞ্চ কতি ভ্রিলোক-জননি তদ্বারি-পুরোদরে 

মজ্জজ্জন্তকদস্বকং সমুদয়তোটৈক-মাদায় যৎ 0৫8 
কুতোহবীচির্বাচিস্তব যদি গত! লোচনপথং 
ত্বমাপীত। পীতান্থর-পুর-নিবাসং বিতরসি । 

ত্বহুৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পততিকায়ন্তম্থভূতাং 

তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদ্দলাভোহপ্যতিলঘুঃ ॥৬| 
শাহ এজ 

মা ত্রিলোকজননি। কত (তৃতীয় ) চক্ষু, কত নরকপাল, কত কত 

ব্যাত্রছাল ও হন্তি-চ্্, কত বিষ, কত সর্প, কত কত চন্ত্রকলা, কত তুমি, 

তুমি তোমার জলময় পুরীমধ্যে পুরিয় রাখিয়াছ? কেননা! তোমার জলে 

নিমজ্জিত জন্ত-কদম্ব সকলেই এঁ সকল বস্তু লইয়া! শিব সাজিয্া' উথিত 
হইতেছে ॥৫। 

অবীচিনরক কোথায় যখন তোমার তরঙ্গ ভঙ্গ নয়ন পথে পতিত হয়? 
তোমার জল পান করিলে তুমি বিষু লোকে বাস করিবার অধিকার দাও। 
মা! গঙ্গে ! তোমার ক্রোড়ে যদি দেহীদিগের দেহ পতিত হয় তাহ! হইলে 
তাহাদের পক্ষে ইন্দ্রপদ লাভও অতি তুচ্ছ, কারণ সর্বহূঃখ নিবৃত্তিরূপ 
পরমাননদ প্রাপ্তির কাছে ইন্ত্ব লাত,আর অধিক কি ? মাত গর্জে, তোমার 

কি অদ্ভুত আচরণই জগতে প্রকাশ পাইতেছে! প্রথমতঃ জলরূপিদী তুমি। 
টনের রোদ রা রা দগ্ধ মিটি টার 

| প্রকট টনি বাট শাদা বউ এই লি ক ক 
যে অন্ত কিছু প্রদ্থিত্ হইয়াছে এয়প সঙ্গে হয়। | বি রঃ 



বিচার-চন্দ্রোদর | ৫৫৭ 
০৬ 

ত্বমস্তো লোকানা-মখিলহুরিতান্তেব দৃহসি 
প্রগস্্রী নিম্নানা-মপি নয়সি সর্বোপরি নতান্। 
স্বয়ং জাত! বিঝ্বোর্জনয়সি মুরারাতি-নিবহা- 

নহে মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে ॥৭1 

স্ুরধুনি মুনিকন্তে তারয়েঃ পুণ্যবস্তং 

স তরতি নিজপুণ্যে স্তত্র কিন্তে মহত্বম্। 
যদ্দি চ গতি-বিহীনং তারয়েঃ পাঁপিনং মাং 

তদিহ তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বম্ |৮| 

ব্যাসেনোক্তং মহাপুণ্যং ক্রপদাখ্যং তং মুদা 
গঙ্গাষ্টকং পঠন্ মণ্ত্যঃ পাপতাপৈঃ প্রুচ্যুতে ॥৯ 

ইতি গ্রীব্যাসবিরচিতং দ্রুপদাখ্যং গঙ্গা্টকং সমাপ্তম্॥ 

০০০ 

জল নিক্গামী বলিয়। তুমি নিজে নিয়স্থান সমূহে গমন কর) কিন্ত 

তোমার নিকট যাহার! প্রণত হয়, তাহাদিগকে তুমি সকলের উপরে 
যে বিষ্ুলোক সেই লোকে লইর! যাও ॥৬॥ 

মা! সুরধুনি। তুমি পুণ্যবান্কেই উদ্ধার করিয়া থাক ; কিন্তু সেত 
নিজের পুণ্যবলেই তরিয়া যার, তাহাতে তোমার মহত্ব কি আছে মা? 

যদি এই গতিবিহীন মছাপাপী আমাকে উদ্ধার কর তবেই এজগতে 

তোমার মহত্ব প্রকাশ পায়, এবং সেই মহস্বই প্রকৃত মহত্ব ৪৭1৮ . 

(ব্যাস কর্তৃক ষ্টমনে রচিত এই পরম পৰি জপদাখ্য টি 
মানব পাঠ করে নে গঁগতাপ হইতে মুক্ত হ ৪৯: ৃ 



৫৫৮ বিচার-চজ্জোদয় । 

৫ 

গঙ্গ স্তোত্রমূ। 

দেবি স্থরেশ্বারি ভগবতি গঙ্গে ব্রিভৃবনতারিণি তরল-তরঙ্গে । 
শঙ্কর-মৌলি-বিহারিণি বিমলে মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥১ 
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতঃ স্তব জলমহিম! নিগমে খ্যাতঃ। 

নাহং জানে তব মহিমানং পাহি কৃপামস্ষি মামজ্ঞানম্ 1২ 
হরিপদপদ্ম-তরঙ্গিণি গঙ্গে হিমবিধুমুক্তা-ধবল-তরঙ্গে | 

ছুরীকুরু মম হুষ্কতিভারং কুরু রুপয়া৷ তবসাগরপারিম্ ॥৩ 

তব জলমমলং যেন নিপীতং পরমপদং খলু তেন গৃহীতং | 

মাতর্গজে ত্বর়ি যো ভজঃ কিল তং ভ্রষং ন যম: শক্তঃ ॥৪ 

হে দেবি গঙ্গে! হে সুরেশ্বরি, হে ভগবতি ! তুমি ব্রিভুবন পরিত্রাণ 
কর, তুমি তরলতরঙ্গমরী এবং মহেশ্বরের মস্তকে বাস করিতেছ, তোমাতে 

কোনিরূপ মল সম্পর্ক নাই; জননি! তোমার চরণকমলে যেন আমার 
মতি থাকে ॥ ১ 

| মা! সুখদায়িনি ভাগীরথি! তোমার জলের_ মহিমা জিন 

আছে। তোমার মহিমা আমি ৪ জানি না, তুমি এ অজ্ঞানকে 

পরিত্রাণ কর॥ ২... 

গল্পে ! তুমি শ্রীহরির পাদপন্ন হট তরঙ্গরপিণী হা বাহির 
হইয়াছ। তোমার তরঙ্গ সকল হিমরাশি, উত্তর ও মুক্তার স্যার শ্বেতবর্ণ। 

কপামরি ! তুমি আমার পাপভার দূরীরুত, করিয়া আমাকে সংসারসাগ- 

রের পারে লইয়া চল ॥ ৩ ] 
দেবি! যে ব্যক্তি তোমার পবিত্র জলপান কে সে. .প্রমপদ 



_ বিচার-চন্দ্রোদস়। ৫৫৯ 

পতিতোদ্ধারিণি জান্ছবি গঙ্গে খণ্ডিত-গিরিবর-মগ্ডিত-ভঙ্গে | 

ভীম্মজননি (থলু) মুনিবরকন্তে পতিতনিবারিণি ত্রিভূবন-ধন্তে ॥৫ 

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে প্রণমতি যস্্াং ন পততি শোকে | , 

পারাবার-বিহারিণি গঙ্গে বিমুখ-বনিতা-কত-তরলাপাঙ্গে ॥৬ 

«তব চেম্মাতঃ সরোতঃন্নাতঃ পুনরপি জঠরে সোহপি ন জাতিঃ। 

নরকনিবারিণি জাবি গঙ্গে কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুক্গে ॥৭ 

পুনরনদঙ্গে পুণাতরঙ্গে জয় জয় জাহুবি করুণাপাঙ্গে। 

ইন্গমুকুট-মণি-রাঁজি ত-চরণে সুখদে শুভদে দেবকশরণে ॥৮ 

পাইয়াছে। মাতরগঙ্গে! যে তোমাকে ভক্তি করে কদাচ শমন তাহাকে 
দর্শন করিতে পারে না ॥৪ 

মা পতিতোদ্ধারিণি ! ম! জাবি ! মা গঙ্গে! তুমি পর্ধত-পতি হিমা- 
লয়কে খণ্ডন করিয়া কত সুন্দর ভঙ্গিতে মণ্ডিত হুইয়া ছুটিয়াছ। তুমি 

ভীষ্মের জননী, তুমি জর, মুনির কন্তা, ব্রিভৃবনে তোমার অপেক্ষা পাতক- 

চা্রিণী আর কেহ নাই ম!! তুমি ব্রিভুবনে প্রশংনীয়! ॥ ৫ মি 
দেবি! তুমি কল্পলতার সায় জগতে ফল প্রদ্দান কর অর্থাৎ ভক্তবুন্দ 

তোমার নিকট যাহা! কামনা করে তুমি তাহাই প্রদান করিয়া থাক। 
বে তোমাকে প্রণাম করে মে কদাচ শোকে. পতিত হয় না, দেবি! ভুমি 

সমুদ্রের সহিত বিহার কর, তোমার ভক্তগণ কদাচ নারীগণের চঞ্চল 
কটাক্ষে মুগ্ধ হয় না ॥ ৬ 

গঙ্গে ! তোমার শোতে যে ব্যক্তি নান করে তোমার ক্কপায় তাহাকে 
আর জননী-জঠরে আসিতে হয় না । হে জাহুবি! হে নরক-নিবারিণি ! 
তুমি পাপবিনাশিনী।. তোমার মহিমাতে তুমি সর্বাশেঠা ॥ ৭ 

মা! তোমার অঙ্গ কখন অসৎ হয় না, অপি চ তোমার, তরঙ্গ সকল 



৫৬৪ বিচার-চন্দ্রোদয়।- 

রোগং শোকং পাপং তাপং হরমে ভগবতি কুমতি-কলাপম্। 

ত্রিতুবনসারে বন্থধাহারে ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥৯ 
অলকানন্দে পরমানন্দে কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে। 

তব তট/নিকটে বন্য নিবাসঃ খলু বৈকুষ্ঠে তন্ত নিবাসঃ ॥১০ 
বরমিহনীরে কমঠো মীনঃ কিন্বা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ। 
অথবা! গবুযুতৌ শ্বপচে দীন স্তব দূরে ন নৃপতিকুলীনঃ ॥১১ 

জল আপা পিস 

অতি পুণ্য প্রদান করে, জাহুবি! তোমার কটাক্ষ করুণাপূর্ণ, তোমা 

হুইতে কাহারও উৎকর্ষ নাই। মাতঃ! ইন্দ্র তোমায় প্রণাম করেন 

বলিয়া তোমার চরণ দেবরাজ ইন্দ্রের মুকুটমণি দ্বারা সমুজ্জল হই 

যায়, তুমি সকলকে সুখ ও শুভ প্রদান কর এবং যে তোমার সেবক 

হয় তুমি তাহাকেই আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক॥ ৮ 

হে ভগবতি ! তুমি আমার রোগ; শোক, পাপ, তাপ ৪ কুমতি হরণ 

কর, তুমি ভ্রিলোকের লারভৃতা এবং পৃথিবীর বক্ষে তুমি হাররূপে শোতা 

পাইিতেছ। দেবি ! এই সংসারে একমাত্র তুমিই আমার গতি ॥ ৯ 

দেবি ! তুমিই অলকানন্দ৷ এবং তুমিই পরমীনদ্দমরি ; আমি কাতর 

হইয়া তোমাকে বদান! করিতেছি তুমি আমাকে ক্কপা কর। মাত:! 

যে ব্যক্তি তোমার তটসিধানে বাস করে নিশ্চয়ই বৈরষঠেই তাহার 

বাস। ১৯ 

দেবি! তোমার জলে বরং কচ্ছপ বা মীন হইয়া ধাকা ভাল, তোমার 

ভীরে বরং ক্ষীপতন কলকলান হইয়া থাকা ভাল অথবা তোমার ও তীর. 

হইতে কাশ মধ্যে অতি দরিগ্র চণ্তাল হই থাকাও ভাল তথাণ 

এরদেশে জীন পতি হওয়াও ভাল নছে ॥ ১১... | 



_ বিচার-চন্ত্রোয়। ট্রি 

ভো ভূবনেশ্বরি পুণো ধন্তে দেবি দ্রবময্ি মুনিবরকন্তে |. ২ 
গল্গান্তবমিম-মমলং নিত্যং পঠতি নরে! যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥১২ 
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাতক্কিঃ তেষাং ভবতি সদা! নুখমুক্তিঃ। 
মধুর-কাস্তপদ-পক্থাটিকাঁভিঃ পরমানন্মকলিতললিতাঁভিঃ ॥১৩ 

গঙ্গান্তোত্রমিদং ভবসারং বাঞ্িতফলদং বিগলিত ভারং। 

শঙ্করসেবকশস্কররচিতং পঠতু চ বিষয়ীদ-মিতি সমাগ্তম্ ॥১৪ 

শ্রীশঙ্করাচা্ধ্যঃ | 

গঙ্গাষউকং। 
ভগবত ভবলীলা মৌলীমালে ! তবাস্তঃ 

 কণমণু পরিমাণং প্রাণিনে! যে ম্পৃশস্তি। 

দেবি! ভুমি ব্রিভূবনের ঈশ্বরী, তুমিই পুণ্যন্বরূপিণী, তোম! হুইতে 
কাহারও প্রাধান্ত নাই। তুমি জলময়ী এবং তুমি জুমুণির কন্তা। 
যে মনুষ্য প্রত্যহ এই গঙ্গাম্তব পাঠ করে সে নিশ্চয়ই সকলই জয় করিতে 

পারে॥ ১২ | 

যাহাদের হ্বদয়ে গঙ্গাতকতি « আছে তাহাদের বড় স্থখেই এই সংসার 
হইতে যুক্তি লাভ হয়। কারণ অতি মধুর সুন্দর পদযুক্ত পঙ্থাটিকা 
ছনে বিরচিত এই গঙ্গাস্তব পরমানন্দে গ্রথিত ও অতি সুললিত ॥ ১৩ 

এই অসার সংসার মধ্যে এই গঙ্গা স্তব অতি সার বন্ত ইহা ভক্তবৃনের 

অভিলধিত ফল প্রদান করে এবং ইহ! ভক্তজনের দুঃখভার বিগলিত 
করে। শঙ্কর-সেবক শন্করাচার্ধা কৃত এই স্তব সংসারী ব্যক্তি পাঠ 

করুন এখানে ইহা! সমাপ্ত হইল ॥ ১৪ 

মা! ভগবতি গঙ্গে! তুমি হরের ম্তকন্থিত লীলামাল। যদ 
যাহার! তোমার জবর. কণামাত্রও স্পর্শ করে তাহার! কলিকানীন 



৫৬২ ৃ বিচার-চজ্ঞোদয় | 

অমরনগরনারী চামরগ্রাহিণীনাং 
বিগতকলিকলঙ্কাতস্কমন্কে লুঠস্তি ॥ ১ 

্কাগডং খওয়স্তী হরশিরসি জটাবল্লিমুল্লাসয়স্তী 

স্বর্জোকাদাপতন্তী কনকগিরি গুহাগওশৈলাৎ স্বলস্তী। 

ক্ষৌনীপুষ্ঠে লুঠস্তী ছুরিতচয়চমুনির্ভরং ভত্সয়স্তী 

পাথোধিং পুরয়স্তী সুরনগরসরিৎপাবনী নঃ পুনাতু ॥ ২ 

মজ্জন্মাতঙ্ কুমস্তচ্যুতমদমদিরামোদমত্তালিজালং 

ল্নানং সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগবিগলৎকুদ্ধুমাসঙ্গ পিঙ্গম্। 

সায়ং প্রাতমু'নীনাং কুশকুসুমচরৈশ্ছন্নতীরস্থনীরং 

পায়ান্নো গাঙ্গযমস্তঃ করিকরভ করাক্রান্তরংহস্তরঙ্গম্ ॥ ৩ 

০০ এ রা সির রি ৯৩টি ভেস্ট কষমিএন্িি তিস্তা? ৪ 

সর্ববিধ পাপ ও পাপজনিত ভয় হইতে মুক্ত হইয়া স্থুরনারীগণের চামর 

বাজনকারিণী অগ্দরাগণের ক্রোড়ে লুষ্ঠিত ছয় ॥ ১ 

দেবি গঙ্গে! তুমি ব্রহ্মাণ্ড বিদারিণী, তুমি মহাদেবের মন্তকস্থিত 

জটাসমূহকে সমুস্তাসিত করিতেছ, তুমি স্বর্গধৌক হইতে অবতরণ করিয়া 

নুবর্ণময় সুমেরু-পর্ববতের গুহামধ্যে প্রবেশ পুর্বক সেই গণ্ডটশল ভেদ 

করিয়া নির্গত হইয়াছ, অনস্তর ধরণী পৃষ্ঠে প্রবাহিত হইতেছ, তুমি জগতের 

ভ্রীবগণের পাপরাশি বলপুর্বক বিনাশ করিতেছ, তুমি সাগরকে পূর্ণ 

করিয়া তুমি স্ুরপুরীর নদী শ্বরূপে ম্বর্গঁলোক তির করিয়াছ। মা! 

তুমি আমাদিগকে পবিত্র কর ॥ ২ 

মা! তোমার যে জল, ক্রীড়ার্থ-নিমগ্ন-হস্তী সকলের মন্তক হইতে 

ক্ষরিত মদিরার গন্ধে উন্মত্ত ভ্রমর সকল দ্বারা নিরস্তর চুম্বিত হইতেছ, আর 

নর্থ আগত সিদ্ধ রমনীগণের কুচ যুগ বিগলিত কুষুম হারা! তোমার দে 

জল পিঙ্গলবর্ণ ধারণ: করে, মুনিগণ প্রাতঃকালে ও সায়ংসময়ে যে কুশ 



' বিচার-চন্ত্রোদয়! ৫৬৩ 

আদাবাদিপিতামহস্ত নিয়মব্যাপারপাত্রে জলং 
পশ্চাৎ পন্নগশায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং পাবনম্। 

ভূয়ঃ শস্ভৃজটাবিভূষণমণির্জহ্োর্মহর্ষেরিয়ং ৰ 
কন্যাকলষনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে ॥ ৪. 
শৈলেন্দ্রাদবতারিণী নিজজলে মজ্জজ্জনোত্তারিণী 
পারাবারবিহারিণী ভবভয়শ্রেণী সমুৎসারিণী 

শেষাহেরন্ুকারিণী হরশিরো! বল্লীদলাকারিণী 
কানীপ্রান্তবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা মনোহারিণী ॥ ৫ 

কুমুম দ্বারা দ্েবপিতৃগণের অচ্চনা করেন, এবং তাহাতে সেই সকল কুশ- 

কুম্ুমে তীর সমীপস্থ তোমার যে জল আচ্ছন্ন থাকে, ক্রীড়াশীল হস্তি- 

শাবকগণের গুণ দ্বারা রুদ্ধবেগ সেই জল আমাদিগকে পবিত্র করুক ॥ ৩ 

অনন্ত নাগের উপরে শয়ান শ্রীভগবানের পবিত্র পাদোদক প্রথমে 

আদি-পিতামহ ব্রহ্মার কমগুলু মধ্যে জলরূপে নিয়মিত ছিল, পরে 

মহাদেবের জটার বিভূষণ স্বরূপ মণিরূপে তুমি অবস্থান করিয়াছ, অনন্তর 

তুমি ভূতলে আসিয়া! জন, মুনির তনয়! ভাব স্বীকার কর; মা! তুমি 

কলিকালের পাপ বিনাশকারিণী ; রাজা ভগীরথ কর্তৃক তুমি আনীত 
বলিয়া ভাগিরথী নাম ধারণ করিয়াছ ॥ ৪ 

তুমি পর্বতরাজ্ব হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়াছ, তোমার জলে 
যাহারা ন্নান করে, তাহাদিগকে তুমি পরিত্রাণ কর, তুমি সাগরে বিহার 

কর, জন্মমরণাদি ভব্তয় সমূহ তুমি বিনাশ কর, তুমি শেষ নাগের বক্রগতি 

অন্থকরণ করিয়া ছুটিয়াছ, তুমি মহেশ্বরের শিরঃস্থিত জটামধ্যে ভ্রমণ 
করিয়! একরূপ আকার ধরিয়াছ, তুমি কাশীপুরীর প্রান্তভাগে বিহার 
করিতেছ, আর তুমি সকলের মনোহারিণী রূপে বিরাজ করিতেছ। €& 
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কুতোহইবীচির্বাচিন্তব যদি গতা লোচনপথং 
ত্বমাপীতা গীতান্বরপুরনিবাসং বিতরসি । 

ত্বহৎসঙ্গে গঙ্গে! পততি যদি কায়স্তন্ুভৃতাং 

ত্দা মাতঃ ! শাতক্রতবপদ্লাভোহপ্যতি লঘ্থুঃ ॥ ৬ 
ভগবতি! তব তীরে নীরমাত্রাশনোহহং 
বিগতবিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণমারাধয়ামি। 
সকলকলুষভঙ্গে ! স্বর্গ সোঁপানসঙ্গে 
তরলতরতরঙ্গে ! দেবি! গঙ্গে প্রসীদ ॥ ৭ 

মাতঃ শাস্তবি ! শ্তুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং 
ত্বতীরে বপুষোহবসান সময়ে নারায়ণাজ্যি ঘয়ম্। 

সানন্দং প্ররতো ভবিষ্যতি মম প্রাণপ্রয়াণোৎসবে 
ভূয়াৎ ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা শাস্বতী ॥ ৮ 

মা! অবীচি নামক নরক কোথায় যাঁয় যাহার নয়ন পথে তোমার 
বীচিমালা পতিত হয়? আর যে ব্যক্তি তোমার জলপান করে, তাহাকে 
তুমি বৈকু্ঠটপুরীতে বসতি প্রদান কর, আর যদি কোন তন্ুধারী ব্যক্তি 
তোমার ক্রোড়ে আপন দেহ অর্পণ করিতে পারে, তাহা হইলে ইন্ত্ব-পদও 
তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বোধ হইয়া! থাকে ॥ ৬ .. - 

ভগবতি ! তোমার তীরে নীর মাত্র পান করিস্বা আমি সমব্ত বিষয় 
বাঁসনাতে বিতৃষ্ণ হইয়! শ্রীরুঞ্জদেবের আরাধনা করিতেছি, ম1! সর্ক- 

পাপহারিণি গঙ্গে! তোমার সঙ্গ ম্বর্গারোহণের লোপান, ছে তরলতর 
তরজে ! হে দেবি গঙ্গে! ভূমি প্রসন্ন হও'॥ ৭ 

মা! শাস্তবি! তুমি শু সঙ্গে সর্বদা মিশিয্া আছ; আমি মগ্তকে 
অঞ্জলি বন্ধ করিয়া এই প্রার্থন! জানাইতেছি যে তোমার তীরে আমার এই 
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বিচার-চন্রোদয় । ৫৬৫ 
৪৯ ক ৪৬ ৪ ৯ পি লিপি শশী রাসিকাসিলোি লাঠি তরল লা লা পা পল সি পো লাল পি ৮৯৯ পাস পি পি জা লা 

গঙ্গা্কমিদং পুথ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো! নরঃ। 
সর্বপাপবিনিন্থৃক্তো বিষুণলে'কং স গচ্ছতি ॥ ৯ 

উশক্করাচার্যযঃ-। 

গঙ্গাষ্উকং ৷ (কালিদাস) 

কতাক্ষীণি করোটয়ঃ কতি কতি দ্বীপিদিপানাং ত্বচঃ 

কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি সুধাধায়শ্চ থণ্ডাঃ কতি । 

কিংচ ত্বচ কতি ভ্রিলোকজননি ! ত্বদ্ধারিপুরোদরে 

মজ্জজ্জস্ত্কদন্থকং সমুদয়ত্যেকৈ কমাদায় যৎ ॥ ১ ॥ 

দেবি! ত্বৎপুলিনাঙ্গনে স্থিতিজুষ!ং নিশ্মীনিনাং জ্ঞানিনাং 

স্বল্লাহারনিবন্ধপুদ্ধবপুষাং তার্ণং গৃহং শ্রেয়সে। 

দেহ-অবসান সময়ে আমি যেন সানন্দে নারায়ণের চরণ যুগল স্মরণ 

করিতে করিতে প্রাণপ্রয়াণ উৎসব করিতে পারি আর ষেন আমার হরি- 

হরে অভিন্ন! সনাতনী ভক্তি অবিচ্যুত থাকে ॥ ৮ 
যে ব্যক্তি একচিত্তে পুণ্যগ্রদ এই গঙ্গাষ্টক পাঠ করে, সে ব্যক্তি সর্ব 

প্রকার পাপ হইতে মুজ্ঞ হইয়! বিষুঠলোকে গমন করে ॥ ৯ 

১। মা! নিলোক জননি! কত [তৃতীয় চক্ষু], কত নরকপাল, 

কত কত ব্যাপ্রছালা ও হস্তি-চর্্ম, কতবিষ, কতসর্প, কত কত চন্দ্রকলা, 

আর কত রুত তুমি আপনি, তুমি তোমার জলময় পুরীমধ্যে পুরিয়! 
রাখিয়াছ? কেনন তোমার জলে নিমগ্ন জন্তকদস্ব, প্রত্যেকেই এঁ সকল 

বস্ততে শিব সাজিয়া উখিত হইতেছে। 

২। দেবি! নিরভিমানী, স্বল্লাহার নিয়মে পবিত্র দেহ, জ্ঞান সম্পন্ন 
ব্যক্তিগণ তোমার পুলিনাঙ্গনে । চরপ্রদেশে ] তৃণ নির্মাত গৃহে বাস করাও 



৫৬৬ বিচার-চন্দ্রে।দয় । 

নান্তত্র ক্ষিতিমগ্ুলেশ্বরশতৈঃ সংরক্ষিতো ভূপতেঃ 
প্রাসাদো ললনাগণৈরধিগতো ভোগীন্দ্রভোগোক্লতঃ ॥ ২ ॥ 
তত্তত্তীর্থগতৈঃ কদর্থনশতৈঃ কিং তৈরনর্থাশ্রিতৈ- 
জোযোতিষ্টোমমুখৈঃ কিমীশবিমুখৈর্যজ্ঞৈরবজ্ঞাদৃতৈ2। 
স্থতে কেশববাসবাদিবিবুধাগারাভিরামাং শ্রিরং 

গঙ্গে ! দেবি ! ভবত্তটে ষদি কুটাবাসঃ প্রয়াঁসং বিনা ॥ ৩ ॥ 

গঙ্গাতীরমুপেত্য শীতলশিলামালম্ব্য হৈমাচলীং 

ধৈরাকণি কুতৃহলাকুলতয়া কল্লোলকোলাহলঃ | 
তে শূর্বস্তি ন্পর্বপর্বতশিলাসিংহসানাধ্যাসনাঃ 

ংগীতাগমশুদ্ধপিদ্ধরমণীমগ্রীরধীরধবনিম্ ॥ ৪ | 

মঙ্গলকর বলিয়৷ মনে করেন কিন্তু অন্তত্র সহম্্র সহস্র রাজন্ত বর্গ পরিরক্ষিত। 

পরম! সুন্ধরী স্ত্রীজনে বিভূষিত, ভোগ শ্রেষ্টগণের ভোগ্য বস্ত পরিবেষ্টিত 
রাজ প্রাসাদও তাহাদের গ্রাতিগ্রদ হয় না। 

৩। দেবি গঙ্লে! তোমার তটে অনায়াসে যদি কুটাবা হয়, তবে 

কেশব ও বাসবাদ্দি দেবগণের সুসজ্জিত গুহের সমস্ত সৌন্দর্যাই যখন 

সেথানে আমির! উপস্থিত হয় তথন নানাতীর্থগতঃ শত শত কুতর্থ-যুক্ত, 

অনর্থের আশ্রয়ীভূত, জ্যোতিষ্টোম প্রমুখ, ঈশ্বর. বিমুখ যজ্ঞ সকল কেননা 

অনাদৃত হইবে? ৃ 

৪। গঙ্গাতীরে গমন করিয়া, হিমাচলের শীতল প্রস্তর খণ্ডে উপবেশন 

করিয়! কৌতুহলাকুল চিন্তে যাহারা তোমার তরঙ্গ ভঙ্গের কল কল 
কোলাহল শ্রবণ করে তাহার! স্থমেরু পর্বতের শিলাঁ-সিংহাসনে আসীন 

হইয়া সংগীতার্থ আগত সিদ্ধ রমণীগণের বিশুদ্ধ তালমান যুক্ত নৃত্য কালে 

নৃপগুর.ধ্বনিই শ্রবণ করে। 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৫৬৭ 
আলাল তাসনিম সিল ৬ পন লিসসিপ সিল, তাছিলা পিপি সাপ ০৫ ৭৯ পম সফি সরস 

দুরং গচ্ছ সকচ্ছগং চ ভবতো নালোকয়ামো মুখং 

রে! পারাক! বরাক! সাকমিতরৈর্নাকপ্রদৈর্গম্যতাম্। 

স্তঃপ্রোগ্কতমন্দমারুতরজঃ প্রাপ্তা কপোলস্থলে 

গঙ্গাম্তঃকণিক। বিমুক্তগণিক! সঙ্গার সম্ভাব্যতে ॥ ৫ ॥ 

বিষ্ঠোঃ সঙ্গতিকারিণী হরজটাজুটাটবীচারিণী 
প্রারশ্চিত্তনিবারিণী জলকণৈঃ পুণ্যৌঘবিস্তারিণী । 

তৃভৃৎকন্দরদাবিণী নিজজলে মজ্জজ্জনোতারিণী 
শ্রেয়ঃ শ্বর্গবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা মনোহারিণী ॥ ৬।॥ 
ঝচালং বিকলং খলং শ্রিতমলং কামাকুলং ব্যাকুলং 

চাগডালং তরলং নিগীতগরলং দোষাবিলং চাথিলঃ। 

কুস্তীপাক্গতং তমস্তককরাদাকৃষ্য কস্তারয়ে 

ন্মাতর্জহ্ নরেন্্রনন্দিনি ! তব স্বল্লোদবিন্দুং বিনা ॥ ৭। 

পপ লিপ শপ 

৫। রে ইতর ভোগাভিলাং ৷ তুমি ইতর ক্ষণিক স্বর্গ প্রদ দেবগণের 

সহিত দুরে প্রস্থান কর আর আমরা তোমার মুখাবলোকন করিব না। 

সগ্ভোখিত মন্দমারুত আনীত গঙ্গাজল কণা যখন আমাদের গগুস্থল স্পর্শ 

করিতেছ তখন আমরা ব্যভিচার শুন্য হইয়া! সন্ত সপ্ত মুক্তি লাভই করিব। 

৬। মা! তুমি বিষ্ুর সঙ্গ কর, মহাদেবের জটাজুটারণ্যে বিচরণ 

কর, তোমার জলকণা পাইলে আর অন্ত গ্রায়শ্চিত্তের আবশ্তক করে না, 

তুমি বুল পুণ্য বিস্তার কর, তুমি হিমালয়ের গৃহাকার গঙ্বর বিদীর্ণ করিয়া 

বাহির হইয়াছ, তোমার জলে যে স্নান করে তাহাকেই তুমি ত্রাণ কর, 

মা! বর্গ বিহারিণি! মনোহারিণি গঙ্গে ! তুমিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 

৭। মা! জর, রাজনন্দিনি! তোমার অতি অল্প জলবিদ্দু বিন 

বাচাল, বিকল ( উন্মাদ ) খল (কুটিল), পাপ কর্পু নিরত, কামাসক্ত, 



৫৬৮ বিচার-চঙ্রোদর | 
সি পেস টি এবি এ উল ০ লা লী ৪৭৮ পি সি লো লাল, 

ো্মলৌফণরা নলেহমুতবিলে কামাকুলে ব্যাকুলে ৷ 

কণ্ঠে ঘর্থরঘোষনাদমলিনে কায়ে চ সংমীলতি। 

যাং ধ্যায়য়পি ভারভঙ্কুরতরাং প্রারপ্পোতি মুক্তিং নরঃ 
স্নাভুশ্চেতসি জাহবী নিবসতাং সংসারসস্তাঁপন্ৃৎ ॥ ৮ ॥ 

গঙ্গাষ্উকং। (কালিদাস) 
নমন্তেহস্ত গঙ্গে ! ত্বদঙ্গ প্রসঙ্গাৎ ভূজঙ্গাস্তরঙ্গাঃ কুরঙ্গাঃ প্রবঙ্গাঃ | 

_ অনঙ্গারিরঙ্গাঃ সসঙ্গাঃ শিবা! ভূজঙ্গাধিপাঙ্গীরু তাঙ্গ৷ ভবস্তি ॥১॥ 

নমো জহ,কন্যে ! ন মন্টে ত্বদস্তৈনিসর্গেনদুচিহ্ণাদিভির্লোকভর্ভ,ত। 

অতোহহং  নতোহ্হং সতে1 গৌরতোয়ে বশিষ্ঠাদিভিগীয়মানাভিধেরে ॥১। 
ত্বদামজ্জবনাৎ সজ্জনে। দুর্জেনো ব! বিমানৈঃ সমানঃ সমানৈহি মানৈঃ | 

_ সমায়াতি তশ্মিন্ পুরারাতিলোকে পুরদ্বারসংরদ্ধদিক্পাললোকে 1৩ 

স্বরাবাসদসভ্তোলিদস্তোহপি রম্তাপরীরস্তসস্তাবনাধীরচেতাঃ। 
সমাকাঙ্জতে ত্বত্তটে বৃক্ষবাঁটী-কুটারে বসগ্নেতু মাযুদিনানি ॥8) 

ত্রিলোকন্ত ভর্ত জটাজ্টবন্ধাৎ স্বসীমান্তভাগে মনাক্ প্রম্থলস্তঃ | 

ভবান্তা রুষ! প্রৌড়সাপত্যতাবাৎ করেণাহতান্তত্রঙ্গা৷ জয়স্তি ॥৫| 

চঞ্চল, চাগ্ডাল, দ্রব-বিষপাঁয়ী, অধিল দোষে কলুষিত, কুম্তীপাক নরকে 

পতিত ব্যক্তিদ্দিগকে বলপুর্ববক যমের হস্ত হইতে আঁকর্ষণ করিয়া! কে আর 

ত্রাণ করিতে পারে ? 
৮। নাড়ী বিবর গুলি যখন শ্লেম্ায় ভরিয়া উঠে, ঘন ঘন শ্বীস কাদে 

যখন ব্যাকুল করিয়া তুলে, কণ্ঠে খন ঘড় ঘড় শর্দ হইতে থাকে দেহ 
যখন অতিশয় মলিন হয়--যখন এই গুলির সংযোগ হয় তখন ধাহাকে 

ধ্যান করিয়া মানুষ অনায়াসে মুক্তি লাভ. করে সেই সর্ব সংসার সস্তাপ 

হারিনী জাহুবী গঙ্গা গানের নর নারীর হৃদয়ে সদ! বাস করুন। 



বিচার-চন্ত্রোদয় । ৫৬৯ 
পা লিলা পালি হী টিপিপি পি লা লী লাস পালি পা পা পাতি এপি লিপি সস তো পাপা পানিও হিাটোইছারিউহাইরা 

জলোন্মজ্জদৈরাবতোদ্ধানকুস্ত-স্কুরৎ প্রন্থলৎসান্ত্রসিন্দ্ররাগে । 
কচিৎপন্মিনীরেণুভঙ্ প্রসঙ্গে মনঃ খেলতাং জু কন্তাতরজে ॥৬ 

তবস্বীরবানীরবাতোশখধুলি-লবন্পর্শতস্তৎক্ষণং ্গীণপাপঃ | 
জনোহয়ং জগৎপাবনে ত্বৎ গ্রসাদাৎ পদে পৌরুহতেহপি ধত্তেহবহেলাম্॥৭ , . 

ত্রিসন্ধ্যানমল্লেখকোটারনান! বিধানেকরত্বাংশুবিষ্বগ্রভাভিঃ | 
স্ফুরৎপাদপীঠে হঠেনাষ্মূর্তে -্টাজুটবাসে নতাঃ ্মঃ পদং তে ॥৮ 

ইঃ বঃ পঠেদষ্টকং জঙ্ছ, পুত্রা- 
সত্রিকালং কৃতং কালিদাসেন রম্যম্। 

সমায়াস্তীন্দ্রাদিভিগীয়মানং 
পদং কৈশবং শৈশবং নো লভেৎ সঃ॥৯ 



সপ্তম স্তবক। 

কাশ-অন্নপূর্ণা-স্তোত্রাণি। 

অশি-বরুণযবোর্মধ্যে পঞ্চক্রোশং মহত্বরম্। 
অমরা মরণমিচ্ছন্তি ক কথা ইতরে জনাঃ ॥ 

ইতি স্কান্দে। 

কাশীস্তোত্রম্ 

মাত্র! পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্কুভিঃ 

যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ১ 

জরয়! পরিভূতা! যে যে ব্যাধিকবলীককৃতাঃ | 
যেষাং ককাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণী গতিঃ ॥ ২ 

পদে পদে সমাক্রান্তা যে বিপদ্ভিরহনিশম্। 

যেষাং ক্কাপি গণতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৩ 

পাপরাশিসমাক্রাস্তা যে দারিদ্র্য-পরাজিতাঃ | 

যেষাং ক্কাপি গতি্নান্তি তেষাং বারাপর্সী গতিঃ ॥ ৪ 
সংসার-ভয়ভীত যে যে বদ্ধাঃ কর্মবন্ধনৈঃ | 
যেষাং ক্কাপি গতির্নান্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৫ 

শ্রুতি-স্থৃতিবিহীনা যে শৌচাচা র-বিবর্জিতাঃ | 
.  যেষাং কাপি গণতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৬ 
যে চ যোগপরিব্রষ্টা স্তপৌঁধানবিবর্জিতাঃ । 
বেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৭ 

: খু 
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চে 

মধ্যে বন্ধুজনং যেষামপমানং পদে পদে । 

আনন্দবর্ধকং তেষাং শস্তোরানন্দকাননম্ ॥ ৮ 

আনন্দকাননে যেষাং সততং বসতিঃ সতাম্। 

বিশেষানুগৃহীতানাং তেযাঁমানন্দনোদয়ঃ ॥ ৯ 

ইতি শ্রীমৎ পরমাহংস পরিব্রাজকার্য্য শ্রীমচ্ছস্করাচার্য্যবিরচিতং 

কাশীস্তোত্রম্। 

মণিকণিকাষ্টকমৃ। ( শঙ্করাচার্ধ্যঃ 

ত্বত্তীরে মণিকণিকে ! হরিহরৌ সাধুজ্ামুক্তি প্রদৌ 
বাদং তৌ কুকতঃ পরম্পরমুভৌ জস্তোঃ প্রয়াণোৎসবে। 

মদ্রপো৷ মন্ুজোইয়মস্ত হরিণ! প্রোক্তঃ শিবস্ততক্ষণাৎ 

তন্মধ্যাদৃভ্ গুলাঞ্চনো গরুড়গঃ পীতান্বরো নির্গতঃ॥ ১ ॥ 

ইন্তরান্তান্ত্রিদশাঃ পতস্তি নি্নতং ভোগক্ষয়ে তে পুন- 

জায়স্তে মনুজান্ততোহপি পশবঃ কীটাঃ পতঙ্কাদয়ঃ। 

১। হে মণিকণিকে ! তোমার তীরে জীবের প্রাণপ্রয়াণ উৎসব 
সময়ে সাধৃজা মুক্তি দাতা হরি ও হর পরস্পর বাদান্থবাদ করিয়া 
থাকেন; হরি ষখন বলেন এই মনুষ্য আমার রূপ ধারণ করুক তখনই 
সেই মুমূর্ষু বাক্তির দেহ হইতে সহস! ভৃগুপদ লাঞ্চিত গরুড়ারট ীত.বসন 
পরিধায়ী বিষ্ুঃমুত্তি নির্গত হয় । 

২। ইন্দ্রা্দি দ্েবগণের ভোগাবসানে পতন হইলে তাহারাই মন্তব্য 
রূপে আইসেন মনুষ্য আবার পাপ করিতে করিতে পপ, কীট ও পতঙ্গাদি 
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যে মাতর্মণিকণিকে! ত তব জলে মজ্জস্তি নিনুযাঃ 

সাযুজ্যেহপি কিরীট কৌস্তভধর! নারায়ণীঃ স্থার্নরাঃ ॥ ২ 

কাশী ধন্ততমা বিমুক্তিনগরী সালঙ্কৃতা গয়া 
তত্রেয়ং মণিকণিকা স্থখকরী মুক্তিহি তৎকিন্করী ৷ 

শ্ব্লোকস্তলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাস্া সমং ব্রহ্গণা 
কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা৷ গুরুতর ম্বর্গো লঘুঃ খে গতঃ ॥ ৩ 
গঙ্গাতীরমনুতমং হি সকলং তত্রাপি কাশ্ঠ তমা 

তন্তাং সা মণিকণিকোত্বমতম! যত্রেশ্বরে মুক্তিদঃ। 

দেবানামপি ছর্লতং স্থলমিদং পাপৌঘনাশক্ষমং 
পূর্বোপার্জিতপুণ্যপুঞ্জগমকং পুণোর্জনৈঃ প্রাপ্যতে ॥ ৪ 

পপ পপ তা কপ ই ১ রর ১ 

রূপে জন্মগ্রহণ করিয়! থাকে, কিন্তু জননি ! মণিকণিকে ! যে একবার 

তোমার জলে অবগাহন করে সেই মনুষ্য বিধৌতপাঁপ হইয়া কিরীট 
কৌন্তভমণি বিভূষিত অক্ষয় নারায়ণ স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । 

৩। গঙ্গ' দ্বার! অলঙ্কৃতা মুক্তিদায়িনী কাশীপুরীই ধন্তা, কারণ তাহাতে 

সুখকরী এই মণিকণিকা ; আর এখানে মুক্তি ইহার চিরকিন্করী হইয়া 

বাস করিতেছে । একদিবস বিধাতা লঘু গুরু পরীক্ষা করিবার মানসে 

তুলাদণ্ডের একদিকে সকল দেবগণের সহিত শ্বর্গধাম ও অপর দিকে 

কাশীধাম ওজন করিয়! দেখিলেন যে অতিশয় গুরু কাশীধাম ক্ষিতিতলে 

প্মবস্থান করিল ও লঘু স্বগর্াম শুন্মার্গে প্রস্থান করিল। - 
৪ । সকল স্থানে গঙ্গাতীর উত্তম হইলেও তাহার মধ্যে কাশীধাম 

অভ্যু্ধম সেই কাশীধামেও আবার ষণিকরিকা সর্বোত্তম $ যে মণিকর্ণি 

কাতে বং মহান, সরা: দ্বান কনা থাকেদ). পাপরাশিশবিনাশে 
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ছঃখাস্তোনিধিমগ্নজস্কনিবহান্তেষাং কথং নিষ্কৃতি- 
 জ্ঞাত্বা তদ্ধি বিরিঞ্চিনা বিরচিত। বারাণসী শর্দদা। 

লোকা?ঃ হর্গসুখাস্ততোহপি লঘবো৷ ভোগাস্তপাত গ্রদাঃ 

কাশী মুক্তিপুরী সদ! শিবকরী ধন্মীর্থকামোত্তর! ॥ ৫ 

একো! বেণুধরো! ধরাধরধরঃ শ্রীবৎসভূষাধরে! 
যে! হোকঃ কিল শঙ্করো বিষধর গঙ্গাধরে! মাধবঃ। 

যে মাতণ্মণিকণিকে ! তব জলে মজ্জস্তি তে মানবা- 

রুদ্্রা বা হরয়ো৷ ভবস্তি বহবস্তেষাং বহুত্বং কথম্ ? ॥ ৬ 

ত্বত্তীরে মরণং তু মঙ্গলকরং দেবৈরপি শ্লীঘ্যতে 

 শক্রন্তং মনুজং সহঅনয়নৈর্্টং সদা তৎপর: । 

সক্ষম, দেবগণেরও ছুলত এই মণিকর্ণিকাস্থল পূর্বজন্মার্জিত পুণ্য বলেই 
মনুষ্য প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে। 

&। অপার ছংখসাগরে মগ্ন প্রাণিগণ কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিবে 

বিবেচন। করিয়া বিধাতা সর্ধবসুখদারিনী এই কাশীপুরী নির্মাণ করিয়াছেন, 
স্বর্গবাস প্রভৃতি স্থখের হইলেও ভোগাবসানে যখন তথ! হইতে পতন 

আছে তখন স্বর্গবাঁসাদি তুচ্ছ। কিন্তু এই কাশীমুক্তি পুরী। ইহা! সদ 
মঙ্গলদাপ্লিনী। ইনি কাশীবাসি দিগকে উত্তরোত্তর ধর্ম অর্থ কাম ও প্রদান 

করেন ও অস্তিমে মুক্তিদান করিয়া থাকেন। 

৬। হে জননি মণিকণিকে ! যাহারা তোমার জলে অবগাহন করেন 

তাহার! যখন শ্রীীবৎসলাঞ্ছন, মুরলীধারী, গোবর্ধনধারণকারী হরি অথবা ' 
গঙ্গাধর নীলক্ঠ শঙ্কররূপ ধারণ করেন তখন তাহাদের ৰহুত্ব কিরূপে 

সম্ভব হইতে পারে? 
তথ ). 1 জোমার তীরে হণ বই কর, বেবতারাও ইহ! পরলো 
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চর কি কার 

আছনাস্তং সবিতা সহম্রকিরণৈঃ প্রতুঃদগতোহভূৎ সদা 
পুণ্যোহসৌ বুষগোহথব! গরুড়গঃ কিং মন্দিরং যাস্ততি ? ॥ ৭ 

মধ্যাহ্নে মণিকণিকান্গপনজং পুণ্যং ন বক্ত, ক্ষমঃ 

্বীয়ৈরবশতৈশ্চতুমুখিধরো বেদার্থদীক্ষা গুরুঃ | 
যোগাভ্যাসবলেন চন্ত্রশিখরম্তৎপুণ্যপারং গত. 

স্বত্তীরে প্রকরোতি সুপ্তপুরুষং নারায়ণং বা! শিবম্ ॥ ৮ 

কুচ্ছেঃ কোটিশতৈং স্বপাপনিধনং যচ্চাশ্বমেধৈঃ ফলং 
তৎসর্ধং মধিকণিকাক্পপনজে পুণে প্রবিষ্টং ভবেৎ। 

স্বত্ব স্তোত্রমিদং নরঃ পঠতি চে সংসারপাথোনিধিং 

তীত্বণ পন্বলবৎ প্রয়াতি সদনং তেজোময়ং বরন্ষণঃ ॥ ৯ 

করেন; তোমার তীরে দেহত্যাগকারী মনুষ্যকে দেখিবার জন্ত ইন্দ্র 

সহম্রলোচনে তৎপর হইয়া! চাহিয়া থাকেন, হৃূর্য্যও সহস্র কিরণ দ্বারা 

নিকটবর্তী হইয়৷ সতর্কতাবে লক্ষ্য করেন যে মৃত ব্যক্তি বুধারূঢ় কিন্বা 

গরুড়ারূঢ় হইয়! কোন্ মন্দিরে গমন করিতেছে ? 
৮। বেদার্থ দীক্ষাগুর ব্রন্ধা শ্বীয় পরিমাণের শত বৎসর ভাঁবন! 

করিয়াও মণিকণিকার মধ্যাহৃকালীন স্নানজন্ত পুণ্যের ইয়ত্তা করিতে সক্ষম 

হইলেন না, অনন্তর মহাদেব যোগবলে সেই পুণ্যের পরিমাণ এই নির্বাচন 

করিলেন যে, এ পুণ্য, ক্নানকারী ব্যক্তির সপ্ুপুরুষ পধ্যস্তকে নারায়ণ 

অথব! শিব করিবে । রর 

৯। কোটি শত চান্রায়ণত্রতের অনুষ্ঠান করিলে নিজের পাপ মাত্র 
নাশরূপ ফললাভ হয় কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল, সেই সম্তই মণিকণিকা 

স্নানের পুণ্যান্তরত রহিয়াছে ; মনুষ্য স্নান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিলে 
ংসার সমুদ্র গোমষ্পদের মত পার হইন্া৷ তেজোনয় ব্রহ্গসদন গ্রাণ্ত হয়। 
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কাশীপঞ্চকং । ( শঙ্করাচার্য্যঃ) 

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ সা তীর্থবর্যা মণিকণ্ণিকা চ 
জ্ঞান প্রবাহ! বিমলাদিগন্গ। স কাঁশিকাহং নিজবোধরূপ! 1 ১ 

যস্যামিদং কল্িতমিন্্রজালং চরাচরং ভাতি মনোবিলাসং | 

সচ্চিৎসুথেক1 পরমাত্মর্বপা সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ২ 

কোষেষু পঞ্চন্বধিরাজমান! বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহং 

সাক্ষী শিবঃ সর্বগতোহস্তরাত্মা সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ৩ 

কাশ্তাং হি কাশতে কাশী কা সর্বপ্রকাশিক। 
স কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা ॥ ৪ 

পম পপ নাগ অসপস্পস্পীসপ পপ সপ শশা, পপি শাল পতল পদ রণ টিপা» পাপী 

বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হইলে যে পরম শাস্ত অবস্থায় স্থিতি হয় 

তাহাই তীর্থ প্রধান! মণিকপিকা, আর তখন ষে জ্ঞানের প্রবাহ চলে 

তাহাই বিমলা আদি গঙ্গা, নিজবোধরূপা সেই কাশীই আমি ॥ ১ 

যে নিজবোঁধরূপা কাশীতে ইন্ত্রজালের মত কল্লিত মনের বিলাসরূপ 

এই স্থাবর জঙ্গমাম্মক বিশ্ব ভাসিতেছে, সং চিৎ আনন্দ স্বরূপা নিজবোধ- 

রূপা কাশীপুরীই আমি ॥ ২ 

অনময়্াদি কোষে ধিনি বিরাজমান, বুদ্ধি বাহার ভবানী, প্রতি দেহ 

ধাহার গৃহ, সর্বগত অন্তরাত্মা, যেখানে পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্মের সাক্ষী শিব, 

নিজবোধক্পা কাণীপুরীই সেই আমি ॥ ৩ 

সর্ব গ্রকাশিকা নিজবোধরূপা কাশী, কাশিতেই বিরাজিত ॥ ব্রহ্মই 

্রদ্ধে প্রকাশিত। সেই কাশী ধিনি জানেন তিনিই কাশী প্রাপ্ত হন। 

্রহ্মবিদ ব্রদ্ধৈব ভবতি ॥ ৪ 
৪৩ 
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এই শরীরই কানীক্ষেত্র, ত্রিভূন্জননী সর্বব্যাপিনী জ্ঞানই গঙ্গা, এই 

তক্তি ও শ্রদ্ধাই গয়া, নিজ গুরুর চরণ যুগল ধ্যান রূপ ষে যোগ তাহাই 

্রয়াগ, সকল লোকের মনের সাক্ষীস্বরপ অন্তরাত্মাই তুরীয় বিশ্বে্বর, এই 

ভাবে সমস্ত তীর্থ ই খন আমার দেহের মধ্যে বাদ করেন তখন আর 

বিচার-চক্জ&্রোদয় । 

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভূবনজননী ব্যাপিনী জানগঙ্গ। 
ভক্ভিঃ শ্রদ্ধা গয়েকং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ | 

বিশ্বেশোহয়ং তৃরীয়ঃ সকলজনমনঃদাক্ষি ভুতোহস্তরাস্মা 
দেহে সর্ধবং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্ঘমন্তৎ কিমস্তি ॥ ৫ 

দণ্ডপাণি-স্তোত্রম্। 

রত্রভদ্রাদজোন্ভূত পুর্ণভ্রহ্ুতোতম। 
নির্ব্িত্বং কুরু মে ষক্ষ কাশীবাসং শিবাপ্তয়ে ॥ ১ 

ধন্তো বক্ষঃ পুর্ণভত্রো ধন্তা কাঞ্চনকুগ্ুলা । 

যস্তা জঠরপীঠেহতূর্দগুপাণে মহামতে ॥ ২ 
জয় যক্ষপতে ধীর জয় পিঙ্গললোচিন। 

জয় পিঙ্গজটাতীর জয় দণ্ডমহায়ুখ ॥ ৩ 

অবিমুক্তমহাক্ষেত্রসত্রধারোগ্রতাপস | 

দণ্ডনায়ক ভীমান্ত জয় বিশ্বেশ্বর-প্রিয় ॥ ৪ 

সৌম্যানাং সৌম্যবদন ভীষপানাং ভয়ানক। 
ক্ষেত্রপাপধিয়াং কাল মহাকাল মহাপ্রিয় ॥ € 

জয় প্রাপদ যক্ষেন্্র কাশীবাসাচ্চ মোক্ষদ | 

মহারসকুরত্রশ্চি়চর্চিত বিগ্রহ ॥-৬ 

অন্ত তীর্থে প্রয়োজন কি? ৫ | 
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মহাসন্তরান্তিজনক মহোদ্ত্রাস্তিপ্রদায়ক । 

খঅভক্তানাঞ্চ ভক্তানাং সন্্াস্তদ্ত্রান্তিনাশক ॥ ৭ 

প্রান্তানেপথ্যচতুর জয় জ্ঞাননিধিপ্রদ । 

জয় গৌরীপাদপন্সে মোক্ষেক্ষণবিচক্ষণ ॥৮ . 

যক্ষরাজাষ্টকং পুণ্যমিদং নিত্যং ভ্রিকালতঃ। 

জপামি মৈত্রাবরুণো. বারাণন্তাপ্ডিকারণম্ ॥ ৯ 

দণ্ডপাণ্য্টকং ধীমান জপন্ বিছ্ৈর্ন জাতুচিৎ। 
শরদ্ধয়! পরিভূয়েত কাশ্ীবাসফলং লভেৎ ॥ ১৭ 

কালভৈরবাষউটকমৃ। 
দেবরাজসেব্যমানপাবনাজ্বি পন্কজং 

ব্যালযজ্ঞসুত্রমিন্দুশেখরং কৃাকরম্। 
নারদাদিযোগিবৃন্দবন্দিতং দিগস্বরং 

কাশিকাপুরাধিনাথকালউৈরবং ভে ॥ ১ 

ভাঙ্থুকোটিভাম্বরং ভবান্ধিতারকং পরং 

নীলকমীপ্সিতার্থদায়কং ত্রিলৌচনম্। 
কালকালমনুজাক্ষমক্ষশূলমক্ষরং 

কশিকাপুরাধিনাথকালউৈরবং ভজে ॥ ২ 
পাপা 

১। দেবরাজ ইন্দ্র ধাহার পতিত পাবন চরণ কমল সেবা করেন, 

সর্প যাহার গলদেশের যজ্ঞসুত্র, যিনি চন্দ্রশেখর, যিনি দয়! নিধান, নারদাঁদি 

যৌগিগণ ধাহাকে বন্দনা! করেন, ধিনি দিগম্বর আমি সেই কাশিপুরের 

অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজন! করিতেছি। 

২। যিনি কোটি সুর্য গ্রতীকাশ, ধিনি সংসার সাগরের কর্ণধার এবং 

পরাৎপর, হ্বীহার কঠদেশ ' নীলবর্ণে রঞ্জিত, যিনি বাঞ্ছাকল্পতর ও 
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শূলটস্কপাশদগুপাণি-মাদিকারণং 
শ্বামকায়মাদিদেবমক্ষরং নিরাময়ম্ । 

ভীমবিক্রমং প্রভৃং বিচিন্রতাগুবপ্রিয়ং 
কাঁশিকাপুরাঁধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ৩ 

ভক্তিমুক্তিদায়কং প্রশস্তচারুবিগ্রহং 

ভক্তবৎসলং স্থিতং সমস্তলোকবিগ্রাহম্। 

নিকণন্মনোজ্ঞহেমকিন্কিণীলসংকটিং 

কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভে ॥ ৪ 

ধর্মসেতৃপালকং ত্বধর্ধমার্গনাশকং 
কর্্পপাশমোচকং সুশর্শদায়কং বিভূম্ । 

ব্রিলোচন, ধিনি কাঁলসংহাঁরকারী মহাকাল এবং পল্মপলাঁশলোচন, যিনি 

অক্ষমাঁল! ও শুল ধারণ করেন এবং যিনি সনাতন, কাঙীপুরীর অধীশ্বর 

সেই কালভৈরবকে আমি ভজনা করিতেছি । 
৩। শৃল, টক্ক (পাঁষাণতেদী অস্থ্ব বিশেষ) নাগপাশ ও দণ্ড বাহার হস্তে, 

ধিনি এই জগতের আদি কারণ, ধাহার দেহ শ্তামবর্ণ, যিনি আদি দেব, 
অবিনাশী ও নিরাময়, ধাহার ( অস্ুুর-বিনাশকারী ) বিক্রম অতি ভয়ানক, 

ধিনি জগতের প্রভু এবং বিচিত্র তাওবপ্রিয়, কাশ্শিক! রাজধানীর অধীশ্বর 

সেই কালভৈরবকে আমি ভজন! করি। | 
৪। যিনি ভক্তজনের ভোগ ও মোক্ষবিধান করেন, যাহার দেহ 

প্রশস্ত ও মনোরম, যিনি ভক্তবৎসল ও সুখাসীন, এই ত্রিতুবন যাহার মৃত্ি, 
বাহার কটিদেশ মঝুরধ্বনিবিশিষ্ট মনোহর সুবর্ণকিস্কিণী দ্বারা পরিশোভিত, 

কাশিকা রাব্মধানীর অধীশ্বর সেই কাঁলভৈরবকে ভজন! করিতেছি । 

৫ যিনি (সংসার দাগরের ) ধর্শরূপ সেতু রক্ষা করেন, এবং 
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শ্বর্ণবর্ণশেষ-পাশশোভিতাঙ্গমণ্ডলং 

কাখিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভে ॥ ৫ 

রত্ব-পাছুকা প্রভাভিরামপাদযুগ্মকং 

নিত্যমদ্বিতীয়মিষ্টটদবতং নিরঞ্জনম্। 
মৃত্যুদর্পনাশনং করালদংই্রমোক্ষণং 

কাশিকাপুরাধিনাথকালতৈরবং ভজে ॥ ৬ 

অট্রহাস-ভিন্্-পদ্মজাণ-কোষ-সস্ততিং 
দৃষ্টিপাত-নষ্টপাপ-জালমুগ্রশাননম্ । 

অষ্টসিদ্ধিদায়কং কপালমালি-কন্ধরং 

কাঁশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভে ॥ ৭ 

অধন্ম্পথ বিনাশ করেন, ধিনি ভক্তজনের কর্ধ্পাশ ছেদন করেন ও বিমল 

আনন্দ দান করেন, ধিনি এই সংসারের প্রভু, স্বর্ণের স্তায় মনোহর বর্ণ" 

বিশিষ্ট অনন্ত সর্পন্ূ্প রজ্জুতে ধাহার অঙ্গ সুশোভিত, কাশিক1 রাজধানীর 

অধীশ্বর সেই কালতৈরবকে ভজন! করি। 

৬। রত্বনির্মিত পাছুক! দ্বার! ধাহার পদযুগল বিরাজিত, ধিনি সনাতন, 

মনৌভিরাম এবং যিনি সর্বতোভাবে অদ্বিতীয়, ধিনি ত্রিজগতের ইষ্টদ্দেব ও 

নিরঞ্রন (নিপিপ্ত ), যিনি ভক্তের জন্য মৃত্যুর দিশ্থিজয়জনিত দর্প বিনাশ 

করেন, কালের করালদংষ্রার মধ্য হইতে যিনি ভক্তকে উদ্ধার করেন, 

কাশিকা রাজধানীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা! করিতেছি। 

৭। (প্রলয় সময়ে ) যাহার অষ্রহাসে অনস্ত ব্রহ্মাওকোষ চূর্ণ বিছুর্ণ 

হয়, ধাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্রে পাপজাল তন্মীভূত হয়, ধাহার ( দেবান্র 

শিরোধাধ্য ) শাদন নিতান্ত উগ্র, যিনি সাধকগণকে অষ্টসিদ্ধি দান করেন, 

এবং বাহার গলদেশ নরকপাঁল মালায় অলঙ্কৃত; কাশিকাপুরীর অধী্বর 

সেই কালতৈরবকে তন! করিতেছি। . 



৫৮ বিচার-চক্দ্রোদয় | 

ভূতসজ্ঘনারকং বিশালকীর্ডিদায়কং 
কাশীবাসিলোক-পুণযপাঁপশোধকং বিভূম্। 

নীতিমার্গ-কোবিদং পুরাতনং জগৎপতিং 

কাঁশিকাপুরাধিনাথকালউভৈরবং ভজে ॥ ৮ 

কালভৈরবাষ্টকং পঠস্তি যে মনোহরং 
জ্ঞানমুক্তি-সাধনং বিচিত্র-পুণা বর্ধনম্। 

শোক-মোহ-দৈন্ঘ-লোভ-কোপতাপনাশনং 

কাশিকাপুরাধিনাথকালউৈরবং ভজে ॥ ৯ 

ইতি শ্রীমচ্ছস্করাচার্য্যবিরচিতং কালতৈরবাষ্টকং সম্পূর্ণম্॥ 

অন্নপূর্ণা । 

হ্ব্যান্ন রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্ত্রচুড়া- 

মন্ন প্রদান-নিরতাং স্তন-ভার-নভ্রাম্। 
সি পিসি £ 

৮। যিনি (প্রমথ প্রভৃতি ) ভূতগণের (জীব সমূহের ) নায়ক, ধিনি 
কীর্ভিলিগ্স, জনগনকে কর্ম্মান্যায়ী অসাধারণ কীর্তি দান করেন, যাহার 
প্রসাদে কানীবাদিজনগণের পুণ্যপ্রভাবে পাপরাশ্রি দূরীভূত হয়, ধিনি 

জগতের বিতু এবং নীতিপথে অভিজ্ঞ, ধিনি (সনাতন বলিয়া) পুরাতন 

এবং জগৎপতি ; কাশিকাপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজন! 

করিতেছি। ৃ দর 
৯। বাহার! বিচিত্র পুণ্যবর্ধন, জ্ঞান ও মুক্তিসাধন। শোক, মোহ, 

দৈন্ত, লোভ, কোপ ও তাপনাশক এই “কালটৈরবাষ্টক” পাঠ করেন, 
" তাহার! নিশ্চয় প্রীকালতৈরবের পরপ্রান্তে উপনীত হুন। 

. ভুমি রক্তবর্ণা, তুমি বিচিত্র বসন পরিধান করিয়া আছ। নবোদিত 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৫৮১ 
৩ ০ দিল বি পসি্বি্টি (ভা পির অল সি 

ইসস পপর সস 

বৃত্যান্ত-মিন্দু শকলাভরণং বিলোক্য 
হৃষ্টাং ভজেভগবতীং ভব-ছুঃখ-হস্ত্রীম্ ॥ . 

স্ীং অব্বপূর্ণায়ৈ নমঃ । 

প্রপান্ম অন্পপূর্ণে নমস্ত্ভ্যং সমস্তে জগদস্থিকে | 
তচ্চারু-চরণে ভক্কিং দেহি দীন-দয়াময়ি ॥ 

সর্ব সমল মঙ্গল্যে শিবে স্বার্থ সাধিকে। 

শরণোো ত্রন্বেকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥ 

অন্নপূর্ণাস্তোত্রমূ । 

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌনদধ্যরদ্বাকরী 
নির্ধতাখিলঘোরপাঁবনকরী প্রত্যক্ষমাহেস্ধ্্ী । 

 প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধিশ্বরী 

ভিক্ষা দেহি ক্পাবলম্বনকরী মাতা়পর্েশ্বরী ॥১ 

চন্ত্রকল! তোমার চূড়ায়। তুমি অন্নদানে রত এবং স্তনভাবে নতাঙ্গী । 

অর্ধেম্দুশেখর মহেশ্বরকে নৃত্য করিতে দেখিয়! তুমি আনন্দিত। ভবছুঃখ 

হারিণী ভগবর্তীকে আমি ভজন! করি। 

ম1:! অক্নপূর্ণে তোমাকে প্রণাম করি । মা! জগদস্বা তোমাকে প্রণাম । 

দীন-দয়ামস্ি! তোমার চারুচরণে ভক্তি দাও। 

হে সর্বমঙ্গলের ও মঙ্গল-কারিণি ! হে মঙ্গলময়ি ! হে সর্ব্ব অভিলাষের 

ফলদারিনি! হে শরণাগতবৎসলে! হে ত্রিনয়নে! হে গৌরি! হে 
নারায়ণি ! ০ তোমাকে প্রণাম করি। | 

দেবি অক্পূর্ণে ! তুমি নিরস্তর সকলের আনন্দ বর্ধন করিতেছ, স্বীয় . 

গিযারগিদর ধারণ করিয়াছ, সৌন্দয়প রদ্ধের আকর তুমি, 



৫৮২. বিচার-চজ্জোদয় । 

নানারত্ববিচিত্রভূষণকরী হেমাস্বরাড়ম্বরী 
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসন্দোজকুস্তীস্তরী | 

কাশ্মীরাগুরুবাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধিশ্বরী 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপৃর্ণেশ্বরী ॥২ 

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়ক রী ধর্মার্থনিষ্ঠাকরী 

চন্ত্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রেলোক্যরক্ষাকরী। 

স্বশ্ব্যযসমস্তবাঞ্থনকরী কানীপুরাধিশ্বরী 

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৩ 
পপির ৩০ জাপার পাও এ 

তুমি ভক্তবুন্দের সকল পাপ ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া 

থাক, তুমি সাক্ষাংঞুমাহেশ্বরী, তুমি প্রলয় পর্বত বা হিমাচলের বংশ 

পবিত্র করিয়াছ, তুমিই কাশীপুরীর অধীম্থরী। ম! করুণামগ্ি ! অন্নপূর্ণে- 

শ্বরি তুমি আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ১ 

দেবি অন্পপূর্ণে ! তুমি নানাপ্রকার বিচিত্র রত্থের দারা আশ্চর্য্য বেশ- 

ভৃষাকারিণী, তুমি সুবর্ণ-খচিত বসন পরিধান হেতু বিলাদবতী, তোমার 
বক্ষস্থিত কুচ-কুস্তে মুক্তাহার বিলম্বিত হওয়ায় এই স্থান উজ্জ্বল হইয়াছে, 

তুমি সর্বাঙ্গে কাশ্মীর দেশীয় কৃম্কুম ও অগুরু অন্ুলিপ্ করিয়া স্বীয় দেহের 

কাস্তি বৃদ্ধি করিয়াছ। তুমি কাশীপুরীর অধিষ্বরী। মা! করুণাময়ি! 

অন্বপূর্ণেশ্বরি তুমি আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ২ | 

দেবি! তুমি ঘোগাননদদাত্রী, তুমি ভক্তগণের . রিপুক্ষয়কারিণী, তুমি 
ধর্মার্থ শ্রদ্ধাদারিনী, চন্্র, হুর্ধ্য ও অগ্নির তরঙ্গ শ্বরূপিণী, তুমি অ্রিতুবনের 

রঙ্ষয়িত্রী, তুমি সকল শশ্বধধ্য প্রদান কর এবং সকলের বাঞ্থাপূুর্ণ করিবরি 

আবাস স্বরূপিণী! তুমি কাশিপুরীর অধীশ্বরী। মা করুণাময়ি অরপুণে- 
সরি! মা তুমি আমায় ভিক্ষা দাও। 



বিচার চন্োদয় । ৫৮৩ 

পালা পিউ ভা ত ৮ সি পিসি ০ ০ ৭ রর ৪৯ রি ্ ০ হই বৈদি বাকের রি 

কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উম] শঙ্করী 

কৌমারী নির্গমার্থগোচরকরী গুঁকারবীজাক্ষরী । 
মোক্ষঘ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী 

ভিক্ষাং দেহি ক্পাবলগ্থনকরী মাতান্পূর্ণেশবরী 18: 
ৃশ্াদৃশ্তপ্রভৃতবাহনকরী ব্রহ্মাওভাণ্ডোদরী 

লীলানাটকস্ত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাস্থুরী 
শ্রীবিশ্বেশমনঃ প্রসাদনকরী কাশীপুরাধিশ্বরী 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাননপুর্ণেশ্বরী ॥৫ 

উবর্বা সর্ধজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী 
বেণীনীলসমানকুস্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী। 

তুমি কৈলাস পর্বতের গুহা মধ্যে স্বীয় আনয় স্থাপন করিয়াছ। 

মাতঃ! তুমিই গৌরী, তুমিই উমা, তুমিই শঙ্করী। এবং তুমিই কৌমারীরপ 

ধারণ করিয়াছ, তুমিই বেদার্থের প্রকাশ করিয়াছ ও তুমিই প্রণবময়ী। 

দেবি! তুমি মোক্ষত্বারস্থ কপাটের উদঘাটন কর এবং তুমিই কাণীপুরীর 

অবীশ্বরী। জননি! করুণাময় ! অন্পুর্ণেশ্বরি ! তুমি আমাকে ভিক্ষা 

দাও ॥ 8. 

দেবি তুমি দৃশ্ঠানৃশ্ত অর্থাৎ স্থসুক্ম সমস্ত জীবকে বহন করিতেছ 

অর্থাৎ সকলের আশ্রয় তুমি, এই ব্রদ্ধাওভাণ্ড তোমার উদর 3 তুমি সংসার 

নাটক লীলার উচ্ছেদ কর, তুমিই বিজ্ঞানরূপ প্রদীপের অঙ্কুর স্বরূপিণী, 

তুমি শ্রীবিশ্বনাথের মনকে প্রসন্ন কর। মাত: অন্নপূর্ণেশ্বরি ! তুমিই . 

কানীপুরাধীশ্বরী | করণাময়ি ! তুমি আমাকে ভিক্ষা! প্রধান কর ॥ ৫ 

হে অকপুর্ণে! তুমি অবনীমগুণস্থ জনদমূহের ঈশ্বরী, তুমি বড়স্বয- 

শালিনী, তুমি জগতের জননী, তুমিই সকলকে অন্ন প্রদান করিয়া থাক। 



৫৮৪ বিচার-চঞ্জোদয়। 
সি এসি এসসি সস সরি ইসি সিটি স্তর পপ ইআ্স্তিস্্্্আ্্্স্ ১৯০ 

সর্ববানন্দকরী দশাগুভকরী কাশীপুরাধীস্বরী 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতারপূর্ণেশ্বরী 1৬ 

আদিক্ষান্ুসমস্তবর্ণনকরী শস্তোস্ত্রিভাবাকরী 

' কাশ্ীরাত্রিজলেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যান্থুরী শর্বরী । 
কামাকাজ্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী 
ভিক্ষাং দেহি কপাবলম্বনকরী মাতাব্নপূর্ণেশ্বরী ॥৭ 

দবর্বী পাঁকস্থবর্ণরত্বঘটিকা দক্ষে করে সংস্থিতা | 

বামে চারুপয়োধরী সহচরী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী । 
ভক্তাভীষ্টকরী তপঃ ফলকরী কামঈীপুরাধীশ্বরী 

ভিক্ষাং দেহি কপাবলম্বনকরী মাতান্নপুর্ণেশ্বরী ॥৮ 

তুমি তোমার বেণীতে সমগুচ্ছ নীল কেশ তরঙ্গ ধারণ করিয়াছ, জীবগণের 
নিত্য অরদানের ঈশ্বরী তুমি, সকল আনন্ধ তুমিই দিয়া থাক, তুমিই 
মঙ্গল অবস্থা গ্রদানকর। হে জননি! তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী। 

মা! করুণাময়ি। তুমি আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৬ 

পঞ্চাশৎ বর্ণময়ি | অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণমালা দ্বারা তুমিই 

বরণনীরা, তুমিই মহাদেবের ত্রিবিধ ভাৰ বিধানকারিণী, তুমিই কাশ্মীরাদি 
ত্রিতুবনের ঈশ্বরী, তুমি স্থষ্িস্থিতি প্রলয়রূপ ত্রিবিধ লহরীশম্বরূপিণী, 

নিতাই তোম! হইতে সর্ধবস্ত অস্কুরিত হইতেছে, তুমিই প্রলয়রান্রিস্বরূপা । 

তুছি সকল প্রকার কামন! ও আকাঙ্ার জনয্িত্রী, তুমিই লোক দকলের 
 উন্নতিদার়িনী। হে কানিপুরাধিশ্বরি ! করুণাময়ি | অরপুর্েশ্বরি ! তুমি 
আমাকে ভিক্ষা দাও ॥ ৭ 

দক্ষিণ হস্তে হাতা ও বামভাগে স্বর্ণনির্শিত পাকপানর তোমার । 

মতন তম, ভুমি শিবের সহচরী এবং সমন সমন্ত দৌভাগাদানে ঈশ্বরী । 



বিচার-চক্ত্রোদয়। ৫ 

চন্ত্রারকীনলকোটিকোটিসদৃশী চঙ্জ্াংগুবিস্বাধরী 
চল্্রার্কাপ্িসমানকুত্তলধরী চন্তরার্কবর্ণেশ্বরী। 
মালাপুস্তকপাশকান্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী 

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতারপূর্ণেশ্বিরী ॥৯ 

ক্ষত্রতীণকরী মহাভয়করী মাতা কপাসাগরী 
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদাশিবকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী। 

দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্পূর্ণেশ্বরী ॥১০ 

শএশািভাসছি পিপি 

তুমি ভক্তের অভীষ্ট প্রদান কর, তপন্তার ফলপ্রদান কর, তুমি কাশীশ্বরী। 

মা করণাময়ি! অন্্পূর্ণে! ঈশ্বরি ! তুমি ভিক্ষা দাও ॥ ৮ 

দেবি! তুমি কোটা কোটা চন্দ্র, সুর্য ও বঙ্ছির স্াঁয় সমুজ্জল প্রভা- 
শালিনী, চন্দ্রকিরণের বিশ্বধারিণী তুমি, তুমি চন্ত নুর্য্য ও অনলের ন্তায় 
সমুজ্বল কেশপাশধারিণী, তুমিই চন্দ্র ও ৃর্য্যের গ্তায় প্রদীপ্ত ও সুশীতল 

বর্ণের ঈশ্বরী, জননি ! তুমি চতুভূ জা, মালা, পুস্তক, পাশ ও অ্কুশধারিণী,. 
তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী, মা! করুণাময়ি অয়নপূর্ণে ঈশ্বরি, আমাকে ভিক্ষা 
প্রদান কর ॥ ৯ ্ 

মাতঃ! তুমি ক্ষত্রিয়কুল ত্রাণ করিয়াছ, তুমিই সকলকে অভয় প্রদান 
কর, তৃমি জীবগণের জননী, তুমি করুণাসাগর ্বরূপিণী, তুমি ভক্তবৃন্দকে 

মোক্ষ প্রদান করিয়া! করিয়া! থাক, এবং নিরন্তর সকলের কল্যাণ বর্ধন 
কর। জননি! তূমিই বিশ্বেশ্বরীও তুমিই লক্ষ্মী! তুমিই দক্ষষজ ধ্বংস 

করিয়াছ, এবং তুমিই ভক্তগণের আপদ সকল বিনাশ কর। হে অনবপূর্ণে! 
হে কাশীপুরীর অধীন্রি। হে করুণাময়ি! ভূমি আমাকে ভিক্ষা প্রদান 
কর ॥ ১৪ | | 



" ৫৮৬ বিচার-চক্ত্রোদয়। 

অন্্পূর্ণে ! সদ পূর্ণে! শঙ্কর প্রাণবল্লভে | । 
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ধতি 1 ॥ 

মাতা চ পাব্ধতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ | 

বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদদেশো ভূবনত্রয়ম্ ॥ ১১ 

শীশহ্করঃ। 

হরগৌধ্যষ্টকমৃ। 

কন্ত,রিকাচন্মনলেপনায়ে শ্মশানভন্মাঙ্গবিলেপনায়। 
সংকুগুলায়ৈ ফণিকুগুলায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥১ 

মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ কপালমালাপরিশোভিতায়। 
দিব্যান্থরায়ৈ চ দিগন্বরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥২ 

চলতরণৎকন্বণনৃপুরায়ে বিত্রংফণাভাম্বনূপুরায়। 

হেমাঙগদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৩ 

বিলোলনীলোৎপললোচনায়ৈ প্রফুন্তুপন্কেরুহলোচনায়। 

ত্রিলোচনায়ৈ বিষমেক্ষণায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৪ 

প্রপন্নভক্তে সুখদাশ্রয়ারৈ ত্রৈলোক্যসংহারকতাগবায়। 

কতন্মরায়ৈ বিকূতন্মরায় নমঃ শিবায়ৈ চ. নমঃ শিবার ॥৫ 
পাপ পাপা পাল পা পপ পা পা বিপন্ন পপ স্স পপস্া 

হে অন্নপূর্ণে! তুমি নিয়ত পরিপূর্ণরূপে বিরাজিতা৷ তুমি মহাদেবের 

প্রাণপ্রিয় । হে পার্ধতি! তুমি জ্ঞান ও বৈরাগ্য-সিদ্ধির জন্ত আমাকে 

ভিক্ষা দাও অর্থাৎ আমি যেন সংসারে অস্থরাগ ত্যাগ করিয়া জ্ঞান ও 

বৈরাগ্য উপাজ্জন করিতে পারি পার্বতী দেবী আমার মাতা, দেব 

মহেশ্বর পিতা, শিবভক্ত সকলেই বান্ধব আর আমার স্বদ্দেশ হইতেছে 

ত্রিভুবন ॥ ১১ 



৭ সপন পপপিন্টিক্উ হাতি সত 

বিচার-চন্দ্রোদয়। ৫৮৭ 
৯ মি পপর পিজি লন চি ৮ লস্ট ৯ পিল জি ৬৪ ভিসিট 

চাম্পেরগোরার্ঘশরীরকাে কপ্ূরগৌরার্ধশরীরকায়। 

ধঙ্থিল্লবত্যে চ জটাধরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৬ 
আস্তোধরস্ঠামলকুস্তলাঁয়ৈ বিভূতিভূষাজজটাধরায়। 
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৭ 

সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদা শিবানাং পরিভূষণায় 
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবাদ্ধিতায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৮ 

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং হরগোর্যষ্টকং সমাপ্রম্। 





' পর্থগ্ম উল্লাস । 

শ্রীমহাদেব স্তোত্রাণি । 





প্রথম স্তবক। 

স্ীশিবন্বরূপ বিশ্বরূপ আত্মারপ ৷ 

বল্যৰ ক্গক্স ঘ হক্জী অ হজ: বন্তীবীক্রু: ঘ: স্বুপ্ানী 
অকুত্ান: ্ব লগআান্ মঙ্বহ: | সনম ভমলিঙ্গল্ 

এ 

ও একং ব্রদ্ধৈবা দ্বিতীয়ং সমন্তং সত্যং সত্যং নেহ নানাইস্তি কিঞ্চিৎ । 

একো! রুত্রো। ন দ্বিতীয়োহবতস্থে তম্মাৎ একং ত্বাং প্রপন্তে মহেশম্ ॥ 
স্কনপুরাণে। 

গু. 

ঘ 

দব্যত্য মিহবঝা দাহী ম্যন্জী আবমুলান্ স্ব। 
জী বব: বঙ্জত্নন্ত্ জঞ্মিন্ হ্বান্্ বল্ময: ॥ 
সহ্য ম্যস্ঘব্যাল্িন্্ দীলা হা মনল্নি ল। 
নহ্য নন্বন্বন স্মৃত্রা দন্যুহ্ান্থ ঘিলা য্যজ্ম্ ॥ 
ঘজ্জ ইাওজাজী কু: অর্জ ইজ: ঘিশ্বাজজা: | 
বরুহ্ৰ হম্ছিইী তার্জ হলিলক্্া লতীওহ্দয: ॥ 
শামলাঙ্ ভলা হনী নিষ্য: বীলী$তি বত: । 
ঘাভলা ভা অয বিত্য নাঁবিষ্য: অস্থি অল্গুলা: ॥ 

ই ললহ্মন্নি বীবিন্হ লি লমহ্জন্ছি হন্বল্। 



৫৯২ বিচার-চন্রোদয। 
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নব ভিছল্লি বিশ্ান্ষ নী বিজন্তি জর অনাহল। | 

হী হ্রু লাওগলিলালন্লি  লজালব্নি ঈমন্রল্ ॥ 

বর্রান্ গ্র্পন শী জীজমীলিজনাছল: । 
আঁ ক্তু: অ ব্রণ লক্মা আী কক্স জব স্ুলাল: ॥ 

লক্মমবিদ্থ্যমতী হু: ক্সব্পীমীলাওন্ন্ী অবাল্। 

দ্বতিত্ব বহ্বনীয়ান ব্লীতিতী মলনন্যূলা ॥ 
তলা ব্ান্িজ্া; বত্বা; জা হ্ঘামহজক্পমা; | 

জ্বী বতম্লাভনমন্ম নত লন্ঃন্রহল্॥ 

তলা মত্বব্তীঘ্াম: ঘ আনা লিহ্য্ক্ত্যন । 
ঘ্যু লল্তা ললব্জাহ ভ্যান মফিলন্নিল: ॥ 
ক্সাললাল মহলাওকজালমন্লহাওল্লাললল ত্। 

ক্লাতা লিল্লিঘলাললান নহলান্মাললাস্মযল্॥ 
ক্মন্লহালা মলন্ লক্সা ৰলাল্লা লী: । 

বর্ধমান লূলালা লিথ্যহালা বলালল: ॥ 
হর ন্তান্বন্ন্বহ্য মূলী নিমেম্যাব্বিন: | 

গ্মর্থ ল্য নঘা লুজ ঘিষ্যযন্ক্সালক্কত্হা: ॥ 

জান বিচ্য: লিমা লক্মমা জাহযা নু লম্বা: | 
সমীজলাধ হরব্য লুন্দিতব্যা ক্দিঘাজনা ॥ 
স্বব্মীক্তী জনল্ শিষ্য: বতক্াৰ দিলামন্কঃ। 
স্বীনরু হর নি যন্ত নুযাছিত্বব্য: ॥ 
জন্ম লাল্ ঘলইহহর বনতাই: দমৃদ্যানী। 

হ্বতী নহ তমা জাহী লী নব ললী লল:॥ 



৬ লাল লা তোলা শর ত% শি 

বিচার- চলর | ৫৯৩ 
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তীর ক্ষমা ভলা সাস্ী: নজ্ম অভ্ীললী নম; ॥ 

স্বহী নিষ্বন্লা ভছ্মীব্তাভ্া নব্জ ললী লল:। 

কুনু: স্বত্ব তলা ভ্াঘা লল্ম লহ্ঘ ললী নল: ॥ 

স্বনু: বীম তমা লাহা লক্কা লত্তী ললী নল: । 

ছত্ী হা তলা হালিক্কাজ্স লহ্ঘ ললী লম: | 

তী যল্প তলা হহিষ্াঞঝ লহ ললী লল:। 
কী অক্ষি্লা বান্াহ্বজ্ লহ ললী লল:॥ 

ভ্বতী ব্রন তমা মাব্ল নব্জ লঙ্ভা ললী লল: । 

কৃতী শ্রদ্ব ভলমা অন্জী লা নত নলী লম: ॥ 

কভু ন্্ ভা ভ্বঙ্' লজ্জা লহ ললী নল: । 
ভৃী$মর গন্হ: বীমা নব্জী লব্তী লমী লম:॥ 

ক্হী ব্রিষ্কুমূলা দীত লজ্জ নব্তা' নম লল:। 
্ক্ঘঘিন্ মল লাহ্বি নব্ত দৃহান্থদিয:। 
স্সান্দাসজ অন্য ন্্রনঘিন্্ নজ্জঞনি | 

হরুত্বহযীননিমন্। 



দ্বিতীয় স্তবক। 
৯ 

শিব-প্রাতংস্মরণ-স্তোত্রম্। 

 প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিহরং স্থুরেশং গঙ্গাধরং বৃষভবাহনমন্িকে শম্। 
খট্টাঙ্গশূলবরদাতয়হস্তমীশং সংলার- রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥ ১ 

প্রাতর্নমামি গিরিশং গিরিজার্ধদেহং সর্গস্থিতি প্রলয়কারণমাদিদেবম্। 
বিশ্বেস্বরং বিজিতবিশ্বমনোভিরামং সংসার-রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥ ২ 

প্রাতর্ভজামি শিবমেকমনস্তমাগ্যং বেদান্তবেদ্ভমনঘং পুরুষং মহান্তম্। 

নামাদিভেদরহিতং যড়ভাবশৃন্তং সংসার-রোগহরমৌষধমদ্িতীয়ম্ ॥ ৩ 

প্রাতঃ সমুখায় শিবং বিচিন্ত্য শ্লোকত্রয়ং যেহমুদিনং পঠস্তি | 

তে হুঃখজাতং বহুজন্মসঞ্চিতং হিত্বাপদং বাস্তি তদেব শস্তোঃ ॥ ৪ 

২ 

 শিবাপরাধ-ক্ষমাপনস্তোত্রমূ। 

আদৌ কর্ম প্রনঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষে স্থিতং মাং 

বিহ্ুত্রামেধ্যমধ্যে ব্যথরতি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ। 
বদ্যঘৈ তত্র দুঃখং ব্যথয়তি নিতরাং শক্যতে কেন বজ্ত,ং 
.কষস্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্ীমহাদের শস্তে। ॥ ১ 

প্রথমে কশ্খে আসক্ত হওয়ার কতই পাপ করিয়া ফেলিয়াছি কারণ 

ধখন আমি জননী জঠরে ছিলাম, তখন বিষটা মুত্রাদি অপবিত্র বস্ত মে 
_ নানারপ ব্যথা ভোগ করিতে হইয়াছে এবং মাতার জঠরাম্সি আমাকে 



বিচার-চজোদর | ৫৯৫ 
নি এত তত লাবাত শান লে 

এ ৮ লা পপি লাল স্ ০৬৯ পিছ সি পিছ সি পি সি পিল এত লি ল%:০% 2৬ ০৭, ৪ লিক তে ললেতিপারা ঠন্পী 2 এ + 

_ বালো ছখাতরেকান্ মললুলিতবপুঃ তসতপানে পিপান৷ 

নো৷ শকাশ্চেন্ত্রিয়েভো। তবগুণজনিতা৷ জন্তবে মাং তুদস্তি। 
নানারোগাদিছুঃখাক্রদিতপরবশঃ শঙ্করং ন ম্মরামি 

ক্স্তব্য মেংপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তে। ॥ ২ 

প্রৌড়োহহং যৌবনস্থ্ো বিষয়-বিষধরৈঃ পঞ্চভির্্শসন্ধ 

দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ স্থুতধনযুবতীস্বাহুসৌখোো নিষগরঃ | 
শৈবীচিস্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো৷ মানগব্বাধিরূটং - 

ক্ম্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শো ॥ ৩ 

নিরতিশদ্র যাতন! দিয়াছে। তখন আমি যে ছুঃথে নিরন্তর ব্যথিত 

হইয়াছি তাহা! কে বর্ণৰ করিতে সমর্থ? হে শস্তো! হে শিৰ! হে মহাদেব! 
আমার যাবতীয় 'অপরাধ ক্ষমা কর॥ ১ 

বাল্যকালে স্থীয়মলে সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত থাকিত বলিয়া কত চঃখ 
পাইতাম, স্তনপানে কত পিপাস! হইত কিন্তু তাহ! মিলিত না, ইন্ত্িয়সমূহ 

ছিল বিস্তু তাহাদের ব্যবহারে অশক্ত বলিয়া মশকাদি তমোগুণ প্রধান 

জন্তগণ নিরূপায় আমাকে কতই হিংস! করিত। নানা রোগ জনিত 

দুঃখে কেবল রোদন করিতাম_-তথন একবারও শ্রীশঙ্করকে স্মরণ করি 

নাই; হে শস্তো | হে শিব! হে মহাদেব! অতএব আমার এই অপরাধ 

ক্ষমা কর ॥২ 

যৌবন ও প্রোৌঢাবস্থায় চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চেন্্িয় সর্প হইয়। আমার মর্ম 

সন্ধিতে দংশন করিত, তাহাতেই আমার বিবেক বিনষ্ট হইয়! যায়, তখন 

কেবল ধন, পুত্র ও যুবতী সন্ভোগের আস্বাদেই ন্মুখ ভাবিয়া তাহাতেই 

মাদক্ত থাকিতাম। অহো! আমার হৃদয় শিব-চিত্ত। বিহীন হইয় 

মান ও গর্কের বশীভূত ছিল। হে শিব! হে শম্তো! হে মহাদেব! 

আমার অপরাধ ক্ষমা! কর ॥৩.. | সি 



৫৯৬ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
ট্রাস্টি ত সদ জান্তা হা ৯৯ 

০ তহ পা ০৭ তাজ পস্ পিি শীত শা ০ ৯৭ ০৯, পরি নি তর পি 

বার্ধক্য চেন্্রিয়াণাং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈবাধিতাপৈঃ 

পাপৈরোগৈব্বিয়োগৈম্বনবসিতবপুঃ প্রৌট়িহীনং চ দীনম্। 
মিথ্যামোছাভিলাধৈভ্রমিতি মম মনো! ধূর্জটের্ধ্যানশুন্তং 
ক্ষস্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ৪ 

নে! শক্যং স্মার্তকর্ম প্রতিপদগহনং প্রত্যবায়াকুলাখ্যং 

শ্রোতে বার্ভী কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে স্মরারে। 

জ্ঞাতো ধন্দ্! বিচারৈঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধ্যাসিতব্যং 

ক্ষস্তব্যো মেপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তে ॥ ৫ 

্নাত্বা প্রত্যুষকালে স্নপনবিধিবিধো নাস্ৃতং গাঙ্গতোয়ং 

পুজার্থং বা কদাচিদ্বথতরগহনাৎ খগ্ডবিহ্বীদলানি। 
সপ পাপা আক সা পপ পপ 2০১০ 

বার্ধক্যে আধিদৈবিকার্দিতাপে তাপিত আমি, আমার ইন্দ্রিয় সকলের 

গতিষমতি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, পাপ, রোগ, বিয়োগে আমার দেহ 

অবসর হইয়! পড়িয়াছে, আমি উৎসাহ হীন ও দীন হইয়া পড়িয়াছি, আমার 
পাপ মন মিথ্যা মোছের অভিলাষে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; ইহা' একবারও 
ধূর্জটার ধ্যানে নিমগ্প হয় না? হে শিব! হে শস্তো! হে মহাদেব! 
আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৪ মা | 

্বত্যুক্ত কর্ম সকল অঙ্গীহীন না করিয়া সম্পাদন কর! পদে পদে 
ছুঃসাধ্য, না করিলেও প্রত্যবায়--আমি এই সব কর্ম করিতে অশক্ত 

হইয়াছিলাম, হে ম্মরারে ! তখন দ্বিজগণের অবন্ঠ কর্তব্য - ব্ক্মলাভের 
পন্থাশ্বরূপ বৈদিক কার্যে আমার কিসে প্রবৃত্তি হইতে পারে ? বখন ধর্ম 

জানিয়াও তাহাতে আস্থা করি নাই যখন আমার বিচার শক্তিও নাই 

তখন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন আর করিবে কে? অতএব হে শিব! হে 

শন্তে। ! হে মহাদেব| আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৫ 
পু 



বিচার-চন্ত্রোদয় । ৫৯৭ 
৭ পিএসসি রিনি খা শখ কাপ এছ পা রসথিলি, পিছ রি রি সিং 

নানীত! প্রশ্নমাল। সরসি বিকসিতা ন্ধপুশৈস্বদর্থং 
ক্স্তৃব্যো' মেইপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তে। ॥ ৬ 

ছক্ষৈন্মধবাজ্যযুক্তৈর্দিধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব নিঙ্গং 
নো লিগং চন্দনাগ্ৈঃ কনকবিরচিতং পুঁজিতং ন প্রন্থনৈঃ | 
ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈর্ক্বিবিধরসযুতৈর্নৈৰ ভক্ষ্যোপহারৈঃ 
ক্ষম্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তে! ॥ ৭ 

ধ্যাত্ব চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্বং দ্বিজেভো। 

হব্যং তে লক্ষসংখ্যৈহ্তবহ-বদনে নাপিতং বীজমন্ত্রৈঃ। 

নে! তণ্তং গাঙ্গ-তীরে ব্রত-জপ-নিয়মৈ কুদ্রজাপ্যৈর্ন বেদৈঃ 

ক্ষন্তব্যো মেইপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্ীমহাদেব শস্তে৷ ॥ ৮ 

পপ ল্ি পল | উল লা লীতী পতিতা তারি তি 

০ উন রিও নিউটন 

আই ন্নানবিধি অনুসারে প্রভাতে প্রাতঃন্নান করিয়া কখনও পুজার্থ 

গঙ্গাজল আহরণ করি নাই, হোন অরণা মধ্যে গমন পূর্বক বিহৃদল 

আহরণ করি নাই, আমি তোমার চরণে গন্ধপুষ্প প্রদান করিব এই কামন। 

রুরিয়া কোন সরোবর হইতে বিকসিত কমলাবলী আনয়ন করি নাই, 
আমি তোমার নিমিত্ত ধৃপ দীপ আহরণও করি নাই। হেশিব! হে 
শস্তে।। হে মহাদেব! আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥৬ 

ছেদেব! আমি কথনও দুগ্ধ, মধু, ঘ্ৃত, দধি, শর্করা এই পঞ্চামৃত 

পূর্ণ মিলিত ঘট শত দ্বারা লিঙ্গ স্নান করাই নাই, আমি কখনও শিবলিঙ্গ 
চন্দন-চচ্চিত করি নাই, কখন সুবর্ণপুষ্প দিয়! পুজাও করি নাই, কখন 

ধূপ কপূর প্রদীপ ও বিবিধ রসধুক্ত নৈবেস্বোপহারও প্রদান করি নাই। 
হে শিব! হে শস্তে! হে মহাদেব! আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ 

ক্ষমী কর॥ ৭ | ৃ 
হে মহেশ্বর আমি তোমাকে কখন তোমার ধ্যান করিয়া তোমার 

ঙ্ 



৫৯৮ _ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
সপ রী করিস ৯১৭৯, 

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবমরমরুং-কুগুলে শুক্ষমার্গে 

শান্তে স্বান্তে গ্রলীনে প্রকটি ত-বিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে। 

লিঙ্গজ্ঞ ব্রদ্ষবাক্যে সকলতন্থগতং শঙ্করং ন ম্মরামি 

কষস্তুব্যে! মেংপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ মহাদেব শস্তে। ! ॥ ৭ 

নগ্ধো নিঃসঙ্গতুদ্বস্ত্রিগুণ-বিরহিতো ধ্বস্ত-মোহান্কারো 

নাসাগ্রে স্তস্ত-দৃষ্িবর্বদিত-ভ ব-গুণে! নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ । 
উন্মন্তাইবস্থয়া ত্বাং বিগত-কলিমলং শঙ্করং ন ম্মরাঁমি 

ক্ষস্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিৰ শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ! ॥ ১০ 

শপ ০ পপ পি শপ পা পপ প্র সাল পপ তাস পাসপাপপসপাপপ ৮ জা দাশ 

শ্রীতির নিমিত্ত ব্রাঙ্মণগণকে বছতর ধন প্রদান করি নাই, আমি কদাচ 

বীজমন্ত্রে অগ্নিতে লক্ষ আহছুতি তোমাকে স্মরণ করিয়া প্রদান করি নাই 

এবং আমি কখনও গঙ্গাতীরে রুদ্রন্থস্ত জপদ্বারা কোন ব্রতাচরণ জন্য 

অবস্থান করি নাই, হে শস্তো! আমার সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা 
কর ॥৮ 
 হেশস্তে ! আমি হটচক্রস্থিত পন্মে পদ্মে ওক্কারময় বাযুকে ৃঙ্গ 

কুগুলিনী পথে লইয়! যাই নাই এবং পরাবস্থায় শান্ত হইয়া প্রকটিত 

বিভব, . জ্যোতিরূপ, ইন্দিয়ের অগোচর তু, তোমার সম্ুথে বেদ- 

বাকো, সর্বদেহস্থ তোমাকে স্মরণ করি নাই হে শিব! ছে শস্তো। হে 
মহাদেব! তুমি আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষম| কর | ৯ 

কামক্রোধাদি বন্তশৃন্ত হইয়া, বিষয়সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ হইয়া 

সতরজন্তম অতিক্রম করিয়া এবং অজ্ঞান অন্ধকার দুর করিয়া আমি কখন 

নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন পূর্বক বিগত- পাপ হইয়া একাগ্রচিত্তে. তোমার ধ্যান 

করি নাই, তোমাতে কলিমল নাই তথাপি কখন প্রেমোন্মত অবস্থা 



ভি িভোদর | ৫৯৯ 

চন্দোন্তাদিত- শেখরে * ্বর-হরে গঙ্গাধরে শঙ্করে 
স্পৈর্ভূরষিত-কঠ-কর্ণ-বিবরে নেত্রোথ-বৈশ্বীনরে।. 

দস্তিত্বক্ তহুন্দরাম্বরধরে ব্রিলোক্যসারে হরে 
মোক্ষার্থং কুরু চিত্রবৃত্তিমখিলামন্তৈস্ত কিং কন্মতিঃ ॥ ১১. 

কিং বাহনেন ধনেন বাঞ্জিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজন কিং 
কিংবা পুভ্র-কলত্র-মিত্র-পশ্ুভির্দেহেন গেছেন কিম্। 

জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্কুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দুরতঃ 
 স্বাত্মার্থ, গুরুবাক্যতো ভন্ত ভজ শ্রীপার্বতীবল্পভম্ ॥ ১২ 

আফুর্নস্ততি প্ঠতাং প্রতিদিনং যাতি জয়ং যৌবনং 
প্রত্যায়াস্তি গতাঃ পুর্ন দিবসাঃ কালো! জগন্তক্ষকঃ। 

* 

সি ০ পা তাত 

সে পা লা পপ ভন ০ এ ৯ ০ এ+ *শপস্প্প 

আমি তোমার চিন্তা রি নাই, হে শিব! হে মহাদেব! হে শস্তো! 

আমার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ১০ 

ধাহার মৌলি প্রদেশ চন্দ্রকি রণে প্রদীপ্ত, ধিনি কামদেবকে ভস্বীভূত 

করিয়াছেন, যিনি স্বীয় মন্তকে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন, যিনি সকলের 

মঙ্গলসাধন করেন, যিনি সর্পঘধারা কণ্ঠে এবং কর্ণে ভূষণ পরিধান করিয়া- 

ছেন, ধাহার নয়ন হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি গজচর্মদ্বারা স্থন্দর 

অঙ্গ আবরণ করিয়াছেন, যিনি ত্রিভুবনের সারভূত, মোক্ষলাভের জন্য 

সেই হরে চিত্তবৃত্তি অর্পণ কর, অন্ত কর্মে প্রয়োজন কি?॥ ১১ 

দানে, ধনে, হস্তী,. অশ্ব বা রাজ্যপ্রাপ্তিতে কি হইবে? কিন্বা পুত্র, 

কলব্র, বন্ধু ও পণ্ড দ্বারা কোন্ ফললাঁভ হইবে, এই দেহ বা গৃহ কোন্ 
পারমার্থিক মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে? ইহাদিগকে ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া 

শীপ্ঘই মন হইতে দূর করিয়া দাও এবং আত্মলাভের জন্য গুরুবাক্যানুসারে 
সেই পার্কতীবন্ভকে ভজনা কর ॥ ১২ 



৬০ ও 007 | 
০০০০ ভি তিল পিট উঠান সা স্মিত ৬ ৯০ উস জিএিনি১৬ ৯৯০ মি লি এ কি তা ছা চিএ, টি সিএ 

লঙ্ীন্তো়-তরঙ-ভঙ্গ- চগলা বিছ্যচ্চলং জীবিতং 

তন্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা॥ ১৩ 

করণচরণক্কতং বাকায়জং কর্মজং বা শ্রবণস্নয়জং বা মানসং বাহপরাধম্। 

বিছিতমবিহিতং ব! সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব জয় জয় করুণাজে শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ 

গাত্রং ভন্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং 

থটাঙ্গ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুগুলে। 

গঙ্গাফেণসিতা! জটা পশুপতেশ্ন্ত্রঃ সিতো মুদ্ধনি । 

সোহয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাঁপক্ষয়ং শঙ্করঃ ॥ ১৫ 
ৃ শ্রীমচ্ছস্করাচার্যাঃ। 

চাহিয়া দেখ দেখিতে (দেখিতে আয়ু বিনাশ পাইতেছে, প্রতিদিন 

যৌবন ক্ষয় পাইতেছে, গতদিন পুনরায় আর আগমন করিতেছেনা, সর্বব- 

ংহারক কাল ত্রিভুবনের সকলই ভক্ষণ করিতেছে, এই যে লক্ষ্মী হহাও 

সলিলতরঙ্গভঙ্গের ন্যায় চপল১ এই জীবন বিছ্যুতের স্টায় চঞ্চল, অতএব 

হে শরণাগতপালক ! আমি তোমার শরণাগত হইলাম, এক্ষণে তুমি 

আমাকে রক্ষা কর ॥ ১৩ 

হে শস্তো ! হে মহাদেব! আমার হস্তরুত, পাদকৃত, বাক্যকৃত, শরীর 

কত, কর্মরত, শ্রবণকৃত, নয়নকৃত ও মানসিক যে ষে অপরাধ আছে 

এবং আমি বিহিত ও অবিহিত যাহা কিছু করিয়াছি, হে করুণাসাগর ! 

দেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর। যে শস্ভে |! হে মহাদেব! তোমার জয় 

হউক ॥ ১৪ 
ষাহার গাত্র ভম্মান্থলেপনে শ্থেতচর্ণ, হাস্ত সবেতবর্ণ হস্তে শ্বেতবর্ণ 

কপাল, ধাহার খটল্গ, বুধ ও কর্ণকুগুল শ্বেতবর্ণ, গন্গাফেণ মিশ্রণে জটা 

শ্বেতবর্ণ, ভালে চন্দ্র স্বেতবর্ণ, সেই সর্ব্থেত শঙ্করদেব পাপক্ষয় করিয়! 

বিভব প্রদান করুন ॥ ১৫ 

পপ পাপী ত শত ০০১১১১১১১১১ 



মিটাতে । ৬০১ 
পে সিশশিসি পরি পিসির সী ছিল সত তিতা সি চা তল ২ জনী তলা উর িলস্টিরী ও ০ ছনীত উঠা টির উিলা লী ২৮ সি সিন ইলা সতী তরাছি ৯ 

৩ 

জী্রীশিব ধ্যানম্। 

শাস্তং পন্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত।ং ত্রিনেত্রং. 

শূলং বজ্রঞ্চ খঙ্াং পরশুমপিবরং দক্ষিণাঙ্গে বহস্তম্। 
নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতথন্কুশং বামভাগে 
নানালঙ্কারদীপ্তং স্ষটিকমণি-নিভং পার্বতীশং ভজামি ॥ ১ 

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং 
বন্দে পন্নগতৃষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্। 

বন্দে কু্ধ্য-শশাস্ক-বহ্িনয়নং বনে মুকুন্দ-প্রিয়ম্ 
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্জ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্ ॥ ২ 

৬ পি সী পি সি সিন্স পাচ বউপি্উিওটিক্তি 

০ আপ পা পাল জোশ স্পা পাপা পাশপাশি ০ এস ০ শি ০ পপ সস ৯ পপ 

টির পদ্মাসনে নি জা চন্ত্র বাহার মন্তকে মুকুটরূপে 
বিরাজ করিতেছেন, যিনি পঞ্চমুখ ও ত্রিনেত্র, যিনি দক্ষিণ বাহুতে শূল, 

বজ্র, খড়ী, কুঠার ও বর মুদ্রা ধারণ করেন এবং বাম বাহুতে ধিনি মর্প, 
নাগপাশ, ঘণ্টা, ডমরু ও অস্কুশ ধারণ করেন, নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত 

স্কটিকের নায় স্বচ্ছ ও শুভ্র সেই পার্ধতী-পতি মহাদেবকে ভজনা 

করিতেছি ॥ ১ 

দেবতাগণের গুরু দেব-উমুপতিকে প্রণাম করিতেছি, খিনি জগতের 

কারণ তাহাকে প্রণাম করিতেছি, সর্পগণ ধাহার শরীরের ভূষণ, ধিনি 
মুগ (মগ নামক মুদ্র!) ধারী তাহাকে প্রণাম করিতেছি । যিনি পশুগণের 

(জীবগণের) পতি, তাহাকে প্রণাম করিতেছি, হূর্ধ্য, চন্দ্র ও অগ্নি ধাহার 

নয়ন, তাহাকে প্রণাম করিতেছি, ধিনি মুকুনের প্রিয় তাহাকে প্রণাম 
করিতেছি, যিনি ভক্তজনের আশ্রয় ও তাহাদের বরদাত। তীহাকে প্রণাম 



৬৩২ ্ বিচার-চন্দ্রোদয় 1 
পাশা উস শা আস্ত, 

এ শিরা শরাসিটিিিি ভ ০০ শো লি দস স্তর এরি পি ৬০ তলা ০৩ 

 মৌলৌ চন্র-দলং গলে চ গরলং জুটে চ গঙ্গাজলং 

ব্যালং বক্ষসি চানলঞ্চ নয়নে শূলং (কগালং করে। 

বামাঙ্গে দধতং নমামি সততং প্রালেয়শৈলাত্মজাং 

তক্তব্শহরং হরং ম্মরহরং কর্পূরগৌরং পরম্ ॥ ৩ 

ধ্যায়েক্লিত্যং মহেশং রজতগিরি-নিভং চারুচন্ত্রাবতংসং 

রত্বাকল্পোজ্জলাঙ্গং পরগুমুগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। 

পদ্মাসীনং সমস্তাৎস্ততমমর-গণৈর্ধ্যাত্রুত্তিং বসানং 
বিশ্বাস্তং বিশ্ব-বীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত,ং ব্রিনেত্রম্ ॥ ৪ 

এপস ৮ পপ সপ 

করিতেছি, ধিনি শিব (মঙ্গলময়) ও শঙ্কর (মঙ্গলকর) তাহাকে প্রণাম 

করিতেছি ॥ ২ 

বাহার ভালদেশে চন্দ্রকলা, গলদেশে গরল (কালকুট নামক বিষ), 

জটাজুটে দ্রবময়ী গঙ্গা, বক্ষে সর্পমালা, নয়নে অনল, হস্তে শুল ও কপাল 

এবং অঙ্গের বামভাগে শৈলবালা বিরাজ করিতেছেন; যিনি ইহার্দিগকে 

ধারণ করেন, ভক্তদুঃখহারী, কন্দর্পবিনাশকারী, কপুরের ন্যায় ধবলকান্তি, 
সেই পরাৎপর শ্রীমহাদেবকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৩ | 

যিনি রজত পর্বতের ন্ার ধবল ও উর্তত; টারুচন্্রাতরণে ধাঁহার 

ভালদেশ অলঙ্কৃত, রত্বময় বেশ ভূষায় যিনি বিরাজমান, যিনি কুঠার, মৃগ 

নামক মু্রা, বর ও অভয় হস্তে ধারণ করেন, বীহার মুস্তি গ্রসন্নমধুর, যিনি 

পন্মাননে আমীন, চারিদিক হইতে দেরতাগণ ধাহার'স্ততি করিতেছেন, 

ধাহার পরিধানে ব্যাপ্রচম্, ধিনি এই বিশ্ব-তরুর বীজ এবং বিশ্বের আদি 
যিনি ত্রিনেত্র ও পধণনন সেই সর্বভয়হারী মহেশ্বরকে সর্বদা ধ্যান করিবে ॥৪ 



বিচার-চন্ছ্রোদয়। ৬০৩ 

প্রণাম ও নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্র় হেতবে । 

নিবেদয়ামি চাত্বানং ত্বং গতিং পরমেশ্বর ॥ 

ল্ষমাপ্রাশথম্না আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং। 

... বিসজ্ভনং ন জানামি ক্ষমন্থ পরমেশ্বর ॥ 

৪ 

শিব মানস-পুজ। | 

রদ্বৈঃ কল্পিতমাসনং হিমজলৈঃ স্গানঞ্চ দিব্যা্ঘরং 

নানারত্ববিভূষিতং মৃগমদামোদাহ্কিতং চন্দনম্। 

জাতীচম্পকবিন্বপত্ররচিতং পুষ্পঞ্চ ধূপস্তথা 
দীপং দেব দয়ানিধে পণুপতে হৃতৎকল্পিতং গৃহাতাম্ ॥ ১ 

সৌবর্ণে মণিখগুরত্বরচিতে পাত্রে স্বৃতং পা়সং 
ভক্ষ্যং পঞ্চবিধং পয়োদধিযুতং রস্তাফলং পানসম। 
শীকানামযুতং জলং রুচিকরং কপ্ুুরখণ্োজ্জলং 

তা লং মনস! ময়! বিরচিতং ভক্ত্যা প্রভে স্বীকুরু ॥২ 

তুমি মঙ্গল্বরূপ তোমাকে প্রণাম। তুমি শাস্তি, তুমি বিবিধ 

কারণের হেতু ; হে পরমেশ্বর আমি তোমাকে টউ, করিতেছি 
তুমিই আমার গতি । 

১। বন্ছবিধ রত্ব রচিত স্ন্দর 'মাসন, শীতল ন্নানীয় জল, মনোহর 

বন্ত্র, নানাবিধ রত্বময়' আভরণ, মুগমদসৌরভযুক্ত চন্দন, জাতী, চম্পক 

বিব্বপত্র যুক্ত নানাবিধ পুষ্প, ধূপ. ও দীপ আমি মনে মনে আয়োজন 

করিয়াছি ছে দয়ানিধি হে দেব হে পণ্ডপতে, তুমি গ্রহণ কর। 

২। মণি খণ্ড ও রদ্ধ দ্বারা খচিত স্ুবর্ণময় পাত্রে আমি ভক্তি পূর্বক 

স্বত, পায়ন, পঞ্চবিধ খাস্ত, দধি, দুগ্ধ, রম্তা ও পনস (কটাল) ফল; , বহুবিধ 



৬০৪ বিচার-চন্ডোদয় । 
পিপল সিসিক লোন পাস লা পিপি লোন লাস পাসিিদিপাসমসিলীিবাসটিসি ত ৯ পি পা পাল সিলোনিনা সি লা ০ ও লা পোলা তাতো ভাসি পেস তামা ্িকাটিস্সিপা লী ৯০ এলসি ছি 

ছত্রং চামরয়োধু'গং ব্জনকঞ্চাদর্শকং নির্খলং 

বীণাভেরি মূদঙ্গ কাহলকলা গীতঞ্চ নৃত্যন্তথা । 

সাষ্টাঙ্গং প্রণতিঃ স্ততি বাঁছবিধ! হেতৎসমস্তং ময়া 

সঙ্কল্পেন সমর্পিতং তব বিভো পুজাং গৃহাণ প্রভো ॥৩ 

আত্ম! ত্বং গিরিজামতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং 

পূজ। তে বিষয়োপভোগরচন৷ নিদ্রা সমাবিস্থিতিঃ। 

সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব গিরো 

যৎ যৎ কর্ম করোমি ততদদখিলং শস্তো তবারাধনম্ ॥ ৪ 

ইত্যেবং হরপুজনং প্রতিদিনং যে ব! ত্রিসন্ধ্যং পঠেৎ 

সেবাস্্লোকচতুষ্টনং প্রতিদিন পৃজ! হরে মানসী । 

পচ পাপ পে পতি ৩ 

শাক, সুস্বাদু কর্পুরস্বাসিত জল ও তান্থল মনে মনে সংগ্রহ করিরাছি ও 

রচনা করিয়াছি প্রভো, তুমি গ্রহণ কর। 
৩। ছত্র, চামর যুগ্লল, ব্যজন, নির্মল দর্পণ, বীণা, ভেরী, মুদ্গ 

কাহল প্রভৃতি বাস্য, কলাসংযুক্ত গীত এবং নৃত্য, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, বহুবিধ 

স্তব, এই সমস্তই প্রভো আমি মানদ করনা তোমাকে সমর্পণ করিলাম-- 
বিভে ! তুমি পুজা গ্রহণ কর। 

৪। আমি বাহাকে আত্মা ব আমি বলি এই আত্মাই তুমি, আর 

আমার ( সতত নৃত্যশালিনী ) মতিই গিরিজা, আর পঞ্চ (ভূতময়) প্রাণ 

তোমার সহচর, আমার এই শরীর তোমার পুজমিওপ, বিষয়ভোগরূপ 

কার্য্যকলাপ তোমার পুজা, আর আমি যে নিদ্রা বাই ইহা তোমাতেই 

সমাধিলাত, আমার এই পদদধশালন ইহা তোমারই প্রদক্ষিণবিধি যাহ! 
কিছু কথা বলি সে সমস্তই তোমার স্তব, যে কর্ম আমি করি, শস্তে ! সে 
সমস্তই তোমার আরাধন!। 



বিচারশ্চন্ত্রোদয়। ৬০৫ 
শিপন জরিপ স্পিস সপস্দ প্িলা পা উল সা রী তা লা ননী অ্ানা সত ছি তিল ». তাও পি স্পেন তা লাখ লী ক সত াসিসিসিসিপা এাউপগাসমএপিইস্ি রি ইরাটেনিরািলাটিটি উর 

সোইয়ং সৌখ্যমবাপ্প াদ্ছতিধরং সাক্ষাদ্বরেরদনং 
ব্যাসন্তেন মহাবসান-সময়ে কৈলাঁস-লোকংগতঃ ॥ € 

করচরণ-কৃতং বাকৃকাঁয়জং কর্মজংবা 

শবণনয়নজংব৷ মানসংবাংপরাধম্। 

বিদিতমবিদিতং বা সর্বমেততক্ষমন্ 

জয় জয় করুণান্ধে শ্রীমহাদেব শস্তে। ॥ ৬ 

ইতি শ্রীমচ্ছ্করাচার্য্যবিরচিতঃ শ্রীশিবমানসপৃজান্তবঃ সমাপ্তঃ। 

৫ 

শিব পর্চাক্ষর স্তোত্রমূ। 

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় তন্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়। 

নিত্যায় শুদ্ধায় দিগন্বরায় তন্মৈ স্ন কারায় নমঃ শিবায় ॥ ১ 

৫। িনি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় এইরূপে শ্রীহর মানস পুজা স্তবরূপ 

গসেব! শ্লোক চতুষ্ট' পাঠ করেন, অথব! (হরি হর অভেদদ বোধে ) ধিনি 

প্রতিদিন শ্রীহরির মানস পুজা করেন, তিনি ( ইহলোকে ) সুখলাভ 
করেন এবং দিবা কাস্তিমগ্ শ্রীহুরির সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। মহধি 

ব্যাস এইরূপে প্রলয় সময়ে কৈলাস লোকে গমন করিয়াছিলেন। 

৬। আমি হস্তপদাদি দ্বার ৰা বাক্য ও শরীর ছার! অথবা কন্ম দ্বার! 

যে পাপ করিয়াছি, চক্ষু কর্ণ ও মনের অসাবধানতাযর় আমার যে অপরাধ 

হইয়াছে, তাহ! আমার বিদিতই হউক বা অবিদিতই হউক হে দয়াসিম্কো, 

তুমি সে সমস্ত ক্ষমা কর, হে শন্তো! শ্রীমহাদেব! তোমার জয় হউক। 

১। ধিনি নাগের হার পরিধান করিয়াছেন, ধিনি ভম্ম দ্বারা অঙ্গরাগ 
করেন, যিনি মহেশ্বর, ধিনি নিত্য, শুদ্ধ ও দিগম্বর সেই নকারাত্মক শিবকে 
নমস্কার করি। 



৬৩৬ বিচার-চক্দ্রোদয় | 
০০৮০৮০০০০০০ ২৫৯ ৮ পা পি সি হি সপ পা সি তিতির পচা ছি ০০০৪০৯০০০ 

মদাকিনী সলিল-চন্ন- চর্চিতায় নন্দীশ্বর প্রমথনাথ মহেশ্বরায় 

মন্দারপুষ্প-বহুপুষ্প-স্পুজিতায় তন্মৈ মকারায় নমঃ শিবায় ॥ ২ 
শিবায় গৌরীবদনাজবৃনা-হুধ্যায় দক্ষাধ্বর নাশকায়। 
শ্ীনীলকঠায় বুষধ্বজায় তশ্রৈ স্ণকারায় নমঃ শিবায় ॥ ৩ 

বশিষ্ট-কুস্তোত্তব গৌতমার্ধ্য-সুনীন্ত্র-দেবাচ্চিত-শেখরায় । 

চন্ত্রার্ক বৈশ্বানর লোচনায় তশ্মৈ ব্বকারাগ নমঃ শিবায় ॥ 9 
যজ্ঞস্বরূপায় জটাধরার পিনাকহস্তার সনাতনায় | 

দিব্যায় দেবায় দিগণ্ঘরায় তশ্মৈ স্রকারায় নমঃ শিবায় ॥ ৫ 

২। ধাহার অঙ্গ মন্দাকিনী বারি বিলোড়িত চন্দন দ্বার! নিরন্তর 

অনুলিপ্ত, ধিনি নন্দীর ঈশ্বর, ধিনি প্রমথ গণের অধিপতি, যিনি মহেশ্বর, 

মন্দার পুষ্পাদি নানাবিধ পুষ্প দ্বারা দেবগণ ধাহার পূজা করেন, সেই 
মকারাত্বক শিবকে নমস্কার করি। 

৩। যিনি মঙ্গল দাতা, ধিনি নানারূপধারিণী গৌরীর বদন কমল 
সমূহের প্রকাশক স্থ্ধ্, ধিনি দক্ষষন্ত ধ্বংস করিয়াছিলেন, 

 সমুদ্রমস্থনকালে বিষপান করির! ধাহার ক নীলবর্ণ হইয়াছে এবং যিনি 
নিয়ত বৃষবাহনে গমন করেন, সেই শকারাত্মক শিবকে নমস্কার করি। 

৪। বশিষ্ঠ, অগন্ত্য, গৌতমাদি খবি এবং মুনীক্্রগণ নিরন্তর ধাহাকে 
পূজা করিয়া থাকেন, চক্র, সুর্য এবং অগ্নি বাহার নয়ন, সেই বকারাত্মক 
শিবকে নমস্কার করি। - 

৫1 যিনি যন্তস্বরূপ, ধিনি আপন মস্তকে জটা ধারগ করিয়াছেন, 
ধাছার করে পিনাক নামক ধনু বিরাছজিত, যিনি সনাতন ক্ষয়োদয়রহিত ), 
যিনি ক্রীড়াশীল, ধিনি দ্যুতিমান্ এবং দিক সকল বাহার বসন, সেই 
যু কারাত্মক শিবকে নমস্কার । 



বিচার-চন্ট্রোদয় । ৬৬৭ 

পর্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ শিবসন্লিধৌ। 
শিবলোকমবাপ্পোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৬ 

ইতি শ্রীমচ্ছস্করাচার্য্যবিরচিতং শিবপঞ্ক্ষরস্তোত্রং ॥ 

ঙ৬ 

শ্ীশিবাষ্ট কং। ( শঙ্করাচারধ্যঃ.) 
প্রভূং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং জগন্নাথনাথং সদানন্দভাজম্। 
ভবন্তব্যভৃতেশ্বরং ভূতনাথং শিবং শঙ্করং শ্ৃমীশানমীড়ে ॥ ১ 

গলে কগুমালং তনৌ সর্পজালং মহাকালকালং গণেশাধিপালম্। 
জটাজুটগঙ্গোত্তরঙ্গৈবিশালং শিবং শঙ্করং শুমীশানমীড়ে ॥ ২ 
মুদামাকরং মগ্ডনং মগ্ুয়ন্তং মহামগুলং ভম্মভুষাধরম্তুম্। 

অনাদিং হপারং মহামোহমারং শিবং শঙ্করং শ্ভূমীশান নীড়ে ॥ ৩ 

তটাধোনিবাসং মহাট্রাউউহাদং মহাপাপনাশং সদ। স্ুপ্রকাশম্। 
গিবীশং গণেশং সুরেশং মহেশং শিবং শঙ্করং শল্তুমীশানমীড়ে ॥ ৪ 
গিরীন্্রাত্বজাসংগৃহীতার্ধীদেহং গিরৌ সংস্থিতং সর্বদাসন্নগেহম্। 
পরব্রন্ধবরহ্ধাদিভিন্দযমানং শিবং শঙ্করং শভৃমীশীনমীড়ে ॥ ৫ 

কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং পদাস্ভোজনভ্রায় কামং দ্ানম্। 
বলীবর্দযানং সুরাণাং প্রধানং শিবং শঙ্করং শতভৃমীশানমীড়ে ॥ ৬ 
শরচ্চন্দ্রগাত্রং গুণানন্দপাত্রং ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনেশস্ মিত্রমূ। 

অপর্ণাকলত্ত্ং চরিত্রং বিচিত্রং শিবং শঙ্করং শ্ভূমীশানমীড়ে ॥ ৭ 

৬।. মহাপুণ্যজনক এই পঞ্চাক্ষর স্তর যিনি শিব সন্্রিধানে সর্বদা 

পাঠ করেন, তিনিশিবলোকে গমন করিয়া! শিবের সহিত আনন্দ প্রাপ্ত 

হয়েন। 3. 
0 
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হরং সর্পহারং চিতাভূবিহারং ভবং বেদসারং সদ! নির্বিকারং। 

শ্রশানে বসস্তং মনোজং দহত্তং শিবং শঙ্করং শভভূমীশানমীড়ে ॥ ৮ 
স্তবং ষঃ প্রভাতে নরঃ শুলপাণেঃ পঠেৎ সর্বদা ভর্গভাবানুরক্তঃ | 

স পুভ্রং ধনং ধান্যমিত্রং কলত্রং বিচিত্রং সমাপাস্ত মোক্ষং প্রযাতি ॥ ৯ 

রম 

শ্বীবিশ্বনাথাউকমৃ। 
গঙ্গাতরঙ্গ রমণীয়জটাকলাপং গৌরী-নিরস্তর-বিভূষিতবামভাগম্ । 
নারারণপ্রিয়মনগমদাপহারং-বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥১ 

বাচামগোচরমনেক-গুণ-ম্বরূপং বাগীশবিষুণসুরসেবিতপাদপীঠম্। 
বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবস্তং বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥২ 

ভূতাধিপং ভুজগভ্ষণভূষিতাঙ্গং ব্যাপ্রাজিনাম্বরধরং জটিলং ত্রিনেতম্। 
পাশান্কুশাভয়বর প্রন শুলপাণিং বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৩ 

বাহার জটাকলাঁপ গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গে রমণীয়, যাহার বামাঙ্গ নিরস্তর 

গৌরীদ্বার1 বিভূষিত, ধিনি নারায়ণের প্রিয়, কন্দর্পের দর্পহারী, এবং বারা- 
ণসীপুরীর অধীশ্বর, সেই ্রীশ্রীবিশ্বনাথকে তজনা৷ কর ॥১ 

যিনি বাক্যের অগোচর, যিনি অনেক গুণের একাধার, ব্রহ্গ। বিষু 
প্রভৃতি দেবগণ ধাহার পাদপীঠ সেবা! করেন, যিনি বাম অঙ্গে নিজশক্তি 

পার্বতীকে ধারণ করেন, বারাপমীপুরীর অধীশ্বর. সেই শ্রীশ্রীবিশ্বনাথকে 
ভজনা কর ॥২ রা 

ধিনি ভূতগণের অধীশ্বর, সর্পভূষণে বাহার অঙ্গ ভূষিত, ব্যান্রচর্দ্মরূপ 

বসনে যিনি আচ্ছাদিত, যিনি জটাঁধারী ও ত্রিনেত্ ধাঁহার হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, 

অভয়, বর ও শুল' বিরাজমান, বারাণসীপুরীর অধীশ্বর সেই শ্রী শ্ীবিশ্বনাথকে 

ভজন। কর ॥৩ 



বিচার-চন্দোদয় | ২০৯ 
সপন সক টি সি সা ৯৬ লিন চিএ পর উস জিপ ৬ অলী পরী পিসি পর ৯ লোসপাসমিিটিজলতা পিতা ভাসি সী রী অপি ৯৩ অ্খ আতা শসা আসন সই চলি ভা জজ 

শীতাংগুশোভিতকিরীটবিরাজমানং ভালেক্ষণানলবিশোধিতপঞ্চবাণম্। 

নাগাধিপারচিতভান্রকর্ণপুরং বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৪ 
পঞ্চাননং হুরিতমত্তমতঙ্গজানাং নাগাস্তকং দনুজপুকবপন্নগানাম্ । 

দাবানলং মরণশৌকজরাটহবীনাং বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৫ 
তেজোময়ং সগুণনিগুণমদ্বিতীয়মানন্দকন্দমপরাজিতম প্রমেয়ম্। 
নাগান্তকং সকলনিষ্কলমাত্ম রূপং বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৬ 

আশাং বিহায় পরিহ্ৃত্য পরন্ত নিন্দাং পাপে রতিঞ্ সুনিবাধ্য মনঃ সমধৌ। 

আদার হংকমলমধ্যগতং পরেশংবারাণসী পুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৭ 

ধিনি চন্দ্রশোভিত কিরীটে বিরাজমান, এবং ধাহার ললাটচক্ষুনির্গত 

অনল দ্বারা পঞ্চবাণ ( কাম ) ভন্মীকৃত, ধাহার কর্ণে নাগরাজের দেহদ্বার! 
রচিত সুন্দর কর্ণীভরণ শোভ! পাইতেছে, বারাণসীপুরীর অধীশ্বর সেই 
শ্ীশ্রীবিশ্বনাথকে ভজন কর ॥৪ 

যিনি পাপরূপ মত্ত হস্তিকুলের সিংহস্বরূপ, দানব-পুঙ্গবরূপ সর্পসমুহের 

গরুড়স্বরূপ, এবং মরণ, শোক ও জরারপ বনের দাবানল স্বরূপ, বারাণসী- 

পুরীর অধীম্বর সেই শ্রী শ্রীবিশ্বনাথকে ভজন কর ॥৫ 

যিনি তেজোময়, এবং সগুণ হইয়াও যিনি নিগুণ ও অদ্বিতীয়, যিনি 

আনন্দের কন্দ অর্থাৎ মূলন্বরূপ যিনি মায়ার গুণে অপরাজিত ও অপ্রমেয়, 

যিনি নাগানুরবিনাশকারী, ধিনি সকল হইলেও কলারহিত, বারাণসীপুরীর 

অধীশ্বর সেই শ্রীপ্রীবিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৬ 

সর্ধবিধ আশ! পরিত্যাগ করিয়া পরের নিন্দা ও পাপে অনুরাগ হইতে 

মনকে নিবারণ করিয়া সমাধিগৃহে মনকে আনয়ন পুর্বক হ্ৃদয়কমলের 

মধ্যগত বারাণসীপুরীর অধীশ্বর সেই পরমেশ্বর শ্রীশ্রীবিশ্বনাথকে ভজন। 
কর।॥৭ 
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রাগাদিদোষরহিতং স্বজনানুরাগং বৈরাগ্যশাস্তিনিলয়ং গিরিজাসহায়ম্। 

মাধুরধযধৈরধযস্থতগং গরলাভিরামং-_বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৮ 
বারাণসীপুর পতেঃ স্তবনং শিবস্ত ব্যাখ্যাতমষ্টকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ | 

বিস্তাং শ্রিয়ং বিপুল সৌখ্যমনস্তকীর্তিং সম্প্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম ॥৯ 
বিশ্বনাথাষ্টকং পুণ্যং ষঃ পঠেচ্ছিব সন্নিধৌ । 

শিবলোকমবাপ্রোতি শিবেন সহ মোদতে ॥১০ 

ইতি শ্রীবেদব্যাসবিরচিতং শ্রীবিশ্বনাথাষ্টকং সমাপ্তম্। 

৮ 

শিবনামাবল্যষ্টকম্ । 

হে চন্ত্রচুড় মদনান্তক শূলপাণে স্থাণে! গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শস্ভো। 
ভূতেশ ভীতিভর়স্ছদন মামনাথং সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশরক্ষ ॥ ১ 

হে পার্ধতীহৃদয়বন্লভ চন্ত্রমৌলে ভূতাধিপ গ্রমথনাথ গিরীশজাপ। 
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে সংসারহঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ২ 

তা ৭ ০০০ পপ পাপী পা সপ 

যিনি রাগঘেযাদি দৌষবঞ্জিত, এবং স্বীয় ভক্তজনে অন্ুরক্ত, যিনি 

বৈরাগ্য ও শাস্তির আধার এবং গরলের নীলিমায় ধাহাঁর কণ্ঠদেশ মনো- 
রম, মাধুর্য ও ধৈর্য্ের মিশ্রণে ধাহার মূর্তি অতি সৌম্য, সেই গিরিজা 
সহিত বারাপসীপুরীর অধীশ্বর শ্রীশ্রীবিশ্বনাথকে ভজন কর 

বারাণসীপুরপতি শ্রীবিশ্বনাথের এই অষ্টসং খ্যক স্তব ব্যাখ্যাত হইল। 
যে মানব ইহা! পাঠ করে সে ইহকালে বিদ্যা, লক্ষ্মী, বিপুলনুখ ও অনন্ত- 

কীর্তি লাভ করে এবং দেহান্তে মোক্ষলাভ করে ॥৯: ; 

যে শ্রীশিব সমীপে এই পবিত্র বিশ্বনাথাষ্টক পাঠ করে সে শিব 
লোক প্রাপ্ত হয় ও. ্ রীপ্রীশিবের সালোক্যজনিত আনন্দ লাভ করে 1১৪ 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৬১১ 

হে নীলক বৃফভধবঞ্জ পঞ্চবক্তু লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্ব । 
হে ধূর্জটে পণ্ুপতে গিরিজাপতে মাং সংসারছঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৩ 
হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ। 

বাণেশ্বরাদ্ধকরিপে। হর লোকনাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৪. 

বারণসীপুরপতে মণিকণিকেশ বীরেশ দক্ষমখকাল বিভে! গণেশ। 

সর্বজ্ঞ সর্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ সংসারছ্ঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৫ 

শ্রীমন্মহেশ্বর কপাময় হে দয়াল হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ। 

ভম্মাঙ্গরাগনুকপালকপালমাঁল সংসারছ্ঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৬ 

কৈলাস-শৈল-বিনিবাস বৃষাকপে হে মৃত্যুপ্য় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্লিবাস। 

নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ সংসারছঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৭ 

বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশ্রয়বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মক ত্রিভৃবনৈকগুণাধিবাস। 
হে বিশ্ববন্ধ্য করুণাময় দীনবন্ধো সংসারছুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৮ 

শ্ীমচ্ছস্করাচার্য্যঃ। 

নি 

বেদসারশিবস্তোত্রম্। 

পশুনাং পতিং পাঁপনাশং পরেশং গজেন্্রস্ত কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্। 

জটাজুটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং মহাদেবমেকং স্মরামি ন্মরারিম্॥ ১ 
মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং বিতুং বিশ্বনাঁথং বিভৃত্যঙভূষম্। 

বিরূপাক্ষমিন্দর্কবহ্রিত্রিনেত্রং সদানন্দমীড়ে প্রভূং পঞ্চবক্তম্॥ ২ 

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং গবেন্ত্রাধির্ঢ়ং গুণাতী তরূপম্। 

তবং ভাম্বরং ভন্মন] ভূষিতাঙ্গং ভবানীকলত্তং ভজে পঞ্চবক্ত।ম্॥ ৩ 

শিবাকান্ত শস্তে| শশাঙ্কার্ধমৌলে মহেশান শুলিন্ জটাজুটধারিন্। 
ত্বমেকে। জগঘ্যাপকো! বিশ্বরূপ প্রসীঘ গ্রসীদ প্রো পূর্ণনূপ ॥ ৪ 



৬১২ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
স্পা ন্ট ২৩০৯ চিপ কা পচ জি লস্ট এ বস্তি স্পিন সিসি জী শস্ধলস্তিীীিত ৯ 

পরাত্মানমেকং জগবীজমান্তং নিরীহং নিরাকারমোক্কারবেস্ম। | 
ষতে! জায়তে পাঁল্যতে যেন বিশ্বং তমীশং ভজে লীয়তে ঘত্র বিশ্বম্ ॥৫ 

ন তৃমির্ন চাঁপো ন বহির্ন বাযুর্ন চাকাশমাস্তে ন তন্তরা ন নিড্রা। 

নশ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশে! ন বেশো ন যন্থান্তি মৃর্তিস্থিমূর্তিং তমীড়ে ॥৬ 
অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং শিবং কেবলং ভামকং ভাসকানাম্ ॥ 

তুরীয়ং তমঃপারমাস্তস্তহীনং প্রপদ্ে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্ ॥ ৭ 

নমন্তে নমস্তে বিভে। বিশ্বমূর্তে নমস্তে নমন্তে চিদানন্দমূর্তে । 

নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ ৮ 

প্রভে। শূলপাঁণে বিভে। বিশ্বনাথ মহাদেব শস্তে। মহেশ ত্রিনেত্র। 

শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে ত্বদস্তো বরেণ্যে। ন মান্তো ন গণ্যঃ॥৯ 

শস্তে৷ মহেশ করুণাময় শূলপাণে গৌরীপতে পণুপতে পশ্তপাশনাশিন্। 
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেকন্বং হংসি পাঁসি বিদধাসি মহেশ্বরোহসি।১* 

ত্বত্তো জগন্তবতি দেব ভব ম্মরারে ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মূড় বিশ্বনাথ । 
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ লিঙ্গাত্মকে হর চরাচরবিশ্বরূপিন্ ॥১১ 

শ্রীশঙ্করঃ। . 

৩ 

শিবাষউক-স্তোত্রমূ। 
প্রভূমীশ-মনীশ-মশ্যেগুণং গুণহীন-মহীশ-গণাভরণম্ | 
রণ-নির্জিত-হুর্জয-দৈত্যপুরং প্রথমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ১ 

তুমি নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ বলিয়া প্রভূ, তুমি ঈশ্বর, তোমার 

ঈশ্বর কেহ নাই, তোমার গুণ সকল বলিয়া শেষ করা যাঁ় না; তুমি. 

আবার নিু৭, প্রধান দর্পগণ তোমার আভরণ, তুমি যুদ্ধে ব্রিপুর নামক 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৬১৩ 
“সির উন পা সখ পি পাস রসি পি তো ৭ লাস জি, ক ঈছি লী, লী শী তি এ লী ০৯ াসসিলাসি ৩ কা এপি পক পি জরি পি লি নৌ রন সন 

| গিরিরাজ- সুতা্িত- 'বামত্ং ত-নিন্দিত-রাজত-ভূমিধরম্। 

বিধি-বিষু-শিরোধৃত-পাদষুগং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ২ 

শশলাঞ্চিত-রঞ্জিত-সনুকুট/কটিলম্বিত-সুন্দর-কৃত্তিপটম্ । 

স্থরশৈবলিনী-কৃত-পৃতজটং প্রণমামি শিবং শিব করতরুম্ ॥ ৩ 

নয়নত্রয়-ভূষিত চারুমুখং মুখপদ্ম বিনিন্দিত কোটিবিধুম্। 
বিধু-খগ্-বিমগ্ডিত-ভাল-তটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৪ 

বুষরাজ-নিকেতনমাদিগুরুং গরলাশন-মাত্তি-বিনাশকরম্। 

বরদাভয্ব-শূলবিষাণ-ধরং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥ ৫ 

হা জয় করিয়াছে, হে মঙ্গলদানে--কল্পতরু ! হে শিব! আমি তোমাকে 

প্রণাম করি। 

তোমার বামাঙ্গে পার্ধতী বিরাজ করিতেন, তোমার তন্থু রজতগিরি- 

কেও পরাস্ত করিয়াছে, তোমার পদ্য ব্রহ্মা ও বিষুর মস্তকে অবস্থিত, 

হে শিব! হে শিব-কল্পতরু ! তোমাকে আমি প্রণাম করি। ূ 

তোমার সুন্দর মুকুটে চন্দ্র শোভা! ছড়াইতেছেন, সুন্দর ব্যান্তচ্ 

তোমার কটিতটে বিলম্বিত, স্বর্গগঙ্গ। দ্বারা তোমার জট পবিত্রীকৃত, 

হে শিবকল্পতর আমি তোমাকে প্রণাম করি। 

তোমার চারুমুখ মণ্ডল নয়নত্রয়তভূষিত, তোমার মুখপন্ম কোটি চন্ত্রকে 

পরাস্ত করিতেছে, তোমার ললাটদেশ চন্দ্রকলাবিমণ্ডিত, হে শিব! 

হে শিবকল্পতরু আমি তোমাকে প্রণাম করি। 
তুমি বৃষরাজকে বাহন করিয়াছ, তুমি আদি গুরু, তুমি বিষপান 

করিয়াছ, তুমি আর্তজনের ছুঃখনাশ কর, তুমি বর, অভয়, ত্রিশূল ও শিলা 

ধারণ করিয়াছ, হে শিব, হে শিবকল্পতর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। 



৬১৪ _ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
পা আক ক ৬ দর ও পা টক কক ক

 
* 

মকরধ্বজ-মত্ৃ-মতঙ্গ-হরং করিচর্ঘব-বিলাস-বিশেষকর 

স্কুরদডূত-কীকস-মাল্যধরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৬ 

জগছত্তবপালননাশকরং করুণেশ-গুণত্রয়-রূুপধরম্ |. 
প্রিরমাধব-দাধুজনৈকগতিং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ৭ 
প্রমথাধিপ সেবক রঞ্জনকং মুনি-যোগি-মনোহমুজ-বটুপদকম্। 

ভজতোহখিল-ছুঃখ সমৃদ্ধি হরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৮ 

৯১১ 

অসিতকৃত-শিবস্তোত্রমূ। 

অসিত উবাচ। 

জগদৃগুরো! নমস্তভ্যং শিবায় শিবদায় চ। 

ষে|গীন্দ্রাণাঞ্চ যোণীন্দ্র গুরূণাং গুরবে নমঃ ॥১ 

মৃত্যোমুত্যুন্বূপেণ মৃত্যুসংসারথগুন। 
মৃত্যোরীশ মৃত্যুবীজ মৃত্যুপ্জয় নমোহস্ত তে ॥২ 

তুমি মদমত্ত মাতঙ্গের স্ায় হুর্জয় কামকে বিনাশ করিয়াছিলে, তুমি 

হস্তিচন্্র ধারণ করিয়া তাহার বিশেষ শোভা সম্পাদন করিতেছ, তুমি 
_ উজ্জল অদ্ভূত অস্থিমালা ধারণ করিয়াছ, হে শিব! হে শিবকল্পতরু আমি 
তোমাকে প্রণাম করি। রন 

তুমি জগতের স্ৃষ্িস্থিতি নাশ কর্তা, তুমি করুণার ঈশ্বর, তুমি তিন 
গুণে তিন মুর্তি ধারণ করিয়াছ, তুমি মাধবের প্রিয়, তুমি সাধুজনের এক- 

মাত্র গতি, হে শিব ! হে শিবকল্পতরু! আমি তোমাকে প্রণাম করি। 
তুমি ভূতনাথ, তুমি সেবকগণের ন্ৃথ বর্ধক, তুমি মুনি ও যোগিগণের 

মানস পদ্মের ভ্রমর, তুমি তোমার ভক্তগণের নিখিল দুঃখভার হরণ কর, 

হে শিব! হেশিবকল্পতরু ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৬১৫ 

কালরূপ কলয়তাং কালকালেশ কারণ। 

কালাদতীত কালস্থ কালকাল নমেহস্ততে ॥৩ 

গুণাতীত গুণাধার গুণবীজ গুণাত্বক। 

গুণীশ গুণিনাং বীজ গুণিনাং গুরবে নমঃ 8 

বরন্ধত্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্ধভাবে চ তৎপর। 

ব্হ্মবীজস্বরূপেণ জগদ্বীজনমোহস্ত তে ॥৫ 

১ 

শঙ্করাষ্টকমূ। 

শীর্ষজটাগণভারং গরলাহারং সমপ্তসংহারম্। 
কৈলাসাদ্রি-বিহারং পারং ভববারিধেরহং বন্দে ॥১ 

চন্ত্রকলোজ্জলভালং কণ্ব্যালং জগন্রয়ীপালম্ । 
কৃত-নর-মস্তক-মালং কালং কালস্ত কোমলং বন্দে ॥২ 

কোপেক্ষণ-হুতকামং স্বাত্মারামং নগেন্দ্রজা-বামম্। 

সংস্থতি-শোক-বিরামং শ্তামং কণ্ঠেন কারণং বন্দে ॥৩ 

কটিতট-বিলসিত-নাগং থগ্ডিত-যাগং মহাস্ভুতত্যাগম্। 
বিগত-বিষয়-রস-রাগং ভাগং যজ্জেযু বিভ্রতং বন্দে ॥৪ 

ব্রিপুরাদিক-দনুজাত্তং গিরিজাকাস্তং সদৈব সংশান্তম্। 
লীলাবিজিত-কৃতান্তং ভাস্তং স্বান্তেযু দেহিনাং বন্দে ॥৫ 
স্-সরিদাপ্নত-কেশং ত্রিদশ-কুলেশং হৃদালয়াবেশম্ ও 

বিগতাশেষরেশং দেশং সর্কেষ্টসম্পদাং বন্দে ॥৬ 
করতল-কলিত-পিণাঁকং বিগত-জরাকং স্ুকর্দ্ণাং পাঁকম্। 

_ পর-পদ-বীত-বরাকং নাকঙ্গমপূগবন্দিতং বন্দে ॥৭ 



৬১৬ বিচার-চন্দ্োদয়। 
ক উর লি তি ওএস চপ এপ অপএ্মস্ট সসসসি স  এিতাল লািপাাপসিাি লা পার সালিশ পাপী সির সপ শি পাপািসিবাসিল সপ 

ভৃতিবিভূষিতকায়ং হৃত্তরমায়ং বিবর্জিতাপায়ম্। 
প্রমথলমূহসহায়ং সায়ং প্রাতনিরস্তরং বন্দে ॥৮ 

ষস্ত পদ্দাষ্টকমেতদ্ ব্রহ্মানন্দেন নিশ্মিতং নিত্যম্। 

পঠতি সমাহিতচেতাঃ প্রাপ্রোত্যন্তে শৈবমেব পাদম্।৯ 
ইতি শ্রীমৎপরমহংস-স্বামি-ব্রহ্ানন্ব-বিরচিতং শ্রীশঙ্করাষ্টকং সম্পূর্ণম্। 

১৩ 

শিব আরত্রিক। 
একং পূর্ণং নিত্যং সর্ববাধিষ্ঠানং_-হর সর্বাধিষ্ঠানম্। 

_নিষ্কলনিম্লদেবং নিফলনির্লদেবং_বন্দে সর্ব্বেশম ॥ 
সত্যং শাস্তং সর্বানন্দং চৈতন্তাভরণং--হর চৈতন্তাভরণং । 

কন্মাধাক্ষং কেবলং, কর্মীধ্যক্ষং কেবলং-_সর্বাস্তরভূতম্ ॥ 

ও হর হর হর মহাদ্দেব।১ 

চণ্ডাংশুশ্চেন্দ্রোপেন্ত্রঃ শীতাংশুর্ববায়ু১--হর শীতাংশুর্বাুঃ। 

অগ্নিৃত্যর্দেবা, অগ্িমৃত্যু্দেবা-_ভীতান্তব শস্তে ॥ 
তং তং স্বং স্বং সর্বং ব্যাপারং কর্ত,ম্-_হর ব্যাপারং কর্ত,ম্। 

অনিদ্রান্তেনিত্যং, অনিদ্রান্তেনিত্যং__বর্তস্তে নীতৌ ॥ 

ও হর হর হর মহাদেব ।২ 

ব্রহ্ম! বিষণঃ সাহঙ্কারৌ উদ্ধীমধো যাতৌ-_হুর উদ্ধমধৌ যাতৌ। 
শ্বর্্যং তদ্ গন্তং, রশব্্যং তদ্ গন্তং-_শীন্ং তে.শস্তো ॥ 
দিব্যং ব্ষসহজং পারং নায়াতৌ, হর পারং নায়াতৌ। 

রাস্বা নিরহস্কারৌ, ভ্রাত্বা নিরহঙ্কারৌ__শরণং তে যাতৌ ॥ 
& হর হর হর মহাদেব 1৩ 

পৃজানিষ্ঠো বিজুর্নেত্ং তে পাদে ধৃত্বা-_হর তে পাদে বৃথা । 

ত্রিলোক্যস্তারৃভং ব্রৈলোক্যস্তাবৃত্তং--সম্াজ্যং ভজতে ॥ 



বিচার-চন্দ্রোদয় | ৬১৭ 
মিিপদিপান্জিাস্টরস্মিপ পাস্তা ঢালা দল লা লস পিল সি পি তা লস, লাস্ট 

অত্যন্তং তে ভক্তিং কৃত্বা৷ পৌলস্ত্যো মানী-_হুর পৌলক্ত্ো মানী। 
গীর্ববাণানাং ব্রাতৎ, গীর্ববাণানাং ব্রাতং-_স্বাধীনং কুরুতে ॥ 

ও হর হর হর মহাদেব ।৪ 

দেব। দৈত্যা গন্ধর্বাগ্থ! লোকে চানস্তাঃ-_-হর লোকে চানস্তাঃ। 

রশ্ব্য্যং ততপ্রাপ্য, এশ্ব্যাং তৎপ্রাপ্য-_সানন্দীভূতাঃ ॥ 
শুদ্ধে! বুদ্ধে! মুক্তো নিত্যন্্বং দেব--হর নিত্যন্্বং দেব । 

অর্ধাচীনং যত্তদৃ, অর্ববাচীনংযত্তদ্-_সর্ধং ত্বং ভাদি ॥ 

ও হর হর হর মহাদেব 1৫ 

ভূতেশ স্তবমেতং সায়ং যোহধীতে--হর সায়ং যো্ধীতে। 
ধন্মার্থং গুভকামং, ধন্মার্থং শুভকামং_-কৈবল্যং ভজতে ॥ 

তক্তি শ্রদ্ধা নিষ্ঠা বাহ্ান্তরভৃতং--হর বাহাস্তরভূতম্। 
দেবাদীনামিষ্টং দেবাদীনামিষ্টং__সম্বথিৎগিরিগীতং ॥ 

ও হর হর হর মহাদেব ।৬ 

১৪ 

দ্বাদশজ্যোতিলিঙ্গানি । 

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্। 
উজ্জিন্তাঁং মহাকাঁলমোস্কারমমলেশ্বরম্ ॥১ 

পরল্যাং বৈজনাথং চ ডাকিন্তাঁং ভীমশঙ্করম্। 

সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে ॥২ 

বারাপস্তাং তু বিশ্বেশং ত্র্প্বকং গৌতমীতটে । 
হিমালয়ে তু কেদারং ঘুস্থণেশং শিবালয়ে ॥৩ 
এতানি জ্যোতিলিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ | 

সপ্তজন্মকৃতং পাঁপং স্মরণেন বিনশ্ততি ॥8 



৬১৮ বিচার-চন্ত্রোদয়। 

১৫ 

দ্বাদশজ্যোতিলিঙ্গস্তোত্রম্। 
সৌরাই্রদেশে বিশদেইতিরম্যে জ্যোতি্বয়ং চন্দ্রকলাবতংসম্। 
ভক্তি গ্রদানায় কৃপাবতীর্ণং তং সোমনাথং শরণং প্রপস্তে ॥১ 

শ্রীশৈলসঙ্গে বিবুধাতিসঙ্গে তুলাত্রিতুজেহপি মুদ! বসন্তম্। 
তমজ্জুনং মল্লিক পূর্বমেকং নমামি সংসারসমুদ্রসেতুম্ ॥ ২ 

অবস্তিকারাং বিহিতাবতারং মুক্তি প্রদানায় চ সঙ্জনানাম্। 

অকালমৃত্যোঃ পরিক্ষণার্থং বন্দে মহাকালমহান্ুরেশম্ ॥ ৩ 

কাবেরিকানম্্দয়োঃ পবিজ্রে সমাগমে সঙ্জনতারণায় ৷. 

সদৈব মান্ধাতৃপুরে বসন্ত-মোঙ্কারমীশং শিবমেকমীড়ে ॥ ৪ 

পূর্বোত্তরে প্রজ্বলিকাঁনিধানে সদা বসন্তং গিরিঙাসমেতম্। 

স্ুরাস্থরারাধিতপাদপদ্মং শ্রীবৈদ্ভনাথং তমহং নমামি ॥ ৫ 
যাম্যে সদঙ্গে নগরে২তিরম্যে বিভূষিতাঙ্গং বিবিধৈশ্চ ভোগৈঃ। 
সন্তক্তিমুক্তিপ্রদমীশমেকং শ্রীনাগনাথং শরণং প্রপন্তে ॥ ৬ 

মহাদ্রিপার্খে চ তটে রমস্তং সংপুজ্যমানং সততং মুনীনত্ৈঃ। 
সুরানুরৈর্যক্ষমহোরগা্ৈঃ কেদারমীশং শিবমেকমীড়ে ॥ « 

সহ্াত্রিশীর্ষে বিমলে বসন্তং গোদাবরী তীরপবিভ্রদেশে। 

ষদ্ধর্শনাৎ পাতকমাণ্ড নাশং প্রয়াতি তং ত্র্যস্বকমীশনীড়ে ॥ ৮ 

স্তাত্রপর্ণীজলরাশিযোগে নিবধ্য সেতুং বিশিখৈরসংখ্যৈঃ | 
আরামচন্দ্রেণ সমপিতং তং রামেশ্বরাখ্যং নিয়তং নমামি ॥ ৯ 

বং ডাকিনীশাকিনিকাসমাজে নিষেব্যমাণং পিশিতাশনৈশ্চ | 
সদৈব ভীমাদিপদপ্রসিদ্ধাং তং শঙ্করং ভক্তহিতং নমামি ॥ ১০ 
সানন্দমানন্গবনে বসন্ত-মানন্দকন্দং হাতপাপবুন্মম্। 

বারাণসীনাথমনাথনাথং শ্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপঞ্ডে ॥ ১১ 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৬১৯ 
সন সপ শিআপিি পপি পিপিপি সির ঠা সিসি প্লাস পর দিপা ০৯৪ অসি এ পি বাসি তি ৬ সি তি সস লা তীর সিএ 

ইলাপুরে রম্যবিশালকেহশ্রিন্-সমুক্লসস্ত্চ জগঘরেণ্যম্ । 
বন্দেমহোদারতরন্বভাবং দ্বষ্েশ্বরাখ্যং শরণং প্রপন্তে ॥ ১২ 

জ্যোতিশ্ময়ঘাদশলিঙ্গ কানাং শিবাত্মনাং প্রোক্তমিদং ক্রমেণ। 

স্তোত্রং পঠিত্বা মন্ুজোহতিভক্ত্যা ফলং তদালোক্য নিজং ভজেচ্চ ॥১৩ 

১৬ . 

শ্রীশিবতাগুব-স্তোত্রম্। 

জটাকটাহ সন্ত্রম ভ্রমন্নিলিম্পনির্বরী 

বিলোলবীচিবল্লরীবিরাজমানমুদ্ধীনি । 

ধগন্ধগন্ধগঞ্জলল্ললাটপট্টপাবকে 
কিশোর চন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম ॥ ১ 

ধরাধরেন্্রনন্দিনীবিলাসবন্ধু-বন্ধুর 

্রদগস্তস্ততি-প্রমোদমানমানসে | 

_ ক্কুপাকটাক্ষধোরণী-নিরুদ্ধ দুর্ঘরাপদি 

ককচিদ্দিগন্ধরে মনো! বিনোদমেতু বস্তনি ॥ ২ 

ধাহার জটাজুটে দেব-নির্বরিণী (গল্প1) চঞ্চল বীচিমালায় শিরো- 

দেশের শোভাবর্ধন করতঃ সসন্ত্রমে ভ্রমণ করিতেছেন, যাহার কপাল-তলে 

( ভৃতীয়লোচন ) অগ্নি ধকৃ ধক্” জলিতেছে, কিশোর ( অর্ধ ) চন্ত্র ধাহার 
শেখর ( শিরোভূষণ ) সেই মহাদেবে প্রতিক্গণ আমার রতি ( মতি ) 

হউক ॥ ৯ 

ধরাধরেন্ত্র ( শৈলরাজ ) নন্দিনী পার্কতীর বিলাসের উপকরণস্বরূপ 
কুটিল ও চঞ্চল কটাক্ষ সমূহে ধাহার মন নিতান্ত পরিতোষ লাভ করে, 
বাহার ক্লপাকটাক্ষপাতে অসহ্ বিপদ যন্ত্রণা দূর হয়, এ হেন কোনও 

দিগম্বর বন্ততে (মহাঁদেবে ) আমার মন শাস্তিলাত করুক ॥ ২ 



৬২৩ | বিচার-চঙ্ত্রোদয়। 

সিসি পা পি তি লি লিস্িশিি পা লিসা তি লিল পিল পপি - পিলার তত পিতা পিস সল্প ৯ পিস টা ৬০৮ সি লা পি 

জটাভূজঙ্গ পিক্গল-স্ফুরৎ ফণা-মণিপ্রভা 
কদন্বকুক্কুমদ্রবপ্রলিগ্ত দি গ্বধূমুখে । 

মদান্ধ-সিন্ধুরস্ফুরৎত্বগুত্তরীয়-মেছরে 
মনো-বিনোদমদৃভূতং বিভর্ভ,ভূতভর্তরি ॥ ৩ 

সহজ্লোচনপ্রভৃত্যশেষলেখশেখর 
প্রস্থনধূলি ধোরণী বিধৃসরাজ্বি গীঠভূঃ | 

তুজল-রাঁজমালয়। নিবন্ধজাটজুটকঃ 

শিয়ে চিরায় জায়তাং চকোরবন্ধুশেখরঃ ॥ ৪ 
ললাট চত্বর-জবলদ্ধনঞ্য় স্ফুলিলগতা 
নিগীতপঞ্চসায়কং নমন্নিলিম্পনায়কম্ । 

স্ট 

( প্রলয়-তাওবসময়ে ) ধাহার জটা মধ্যবর্তি-ভূজঙ্গ-সমূহের ফণাস্থিত 
মণিগণের ইতস্ততঃ বিকীর্ণ পিঙ্গলবর্ণ কিরণরূপ কুস্কুম জল দ্বারা দ্রিগ্বধূর 
মুখমণ্ডল বিচ্ছুরিত হয়, মদমত্ত হস্তীর চ্দ্ররূপ উত্তরীয় দ্বারা স্বিগ্ধ শ্তামবর্ণ, 
ভূতপতি মহাদেবে আমার মন অপূর্ব শান্তিলাভ করুক ॥ ৩ 

সহশ্রলোচন (ইন্দ্র) প্রভৃতি দেবগণের (প্র ণামকালে ) শিরোভ্ষণ 
স্বরূপ পুষ্প সমূহের ধূলিপাঁতে ধাহার পাদপীঠভূমি অতিমীত্র ধুসর-বর্ণ 
ধারণ করে, ভূজঙ্গ-রাজ বাস্থকির শরীর বলয় দ্বারা ধাহার জটাভূট নিবদ্ধ 

হয়, সেই চকোরবন্ধু (চন্দ্র) শেখর সর্বদা! কল্যাণ-বিধান করুন ॥ ৪ 

ধাহার ললাট-দেশে প্রজলিত অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-শিখায় পঞ্চবাণ ( কন্দর্প) 
তম্মীভূত, চন্দ্ররেখ! যেখানে শিরোভ্ষণ-রূপে বিরাজ করিতেছে, যাহ! 
নরকপাল-মালায় অলঙ্কৃত, জটাভুট বিলম্বিত : ও দেবরাঁজ-বন্দিত, 
মহাদেবের সেই শিরোদেশ আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৪ 

বাহার ভালতলের ধক্ ধক্ প্রজলিত করাল অগ্নি দ্বারা£গুচও 



বিচার-চন্দ্রোদয়। | ৬২১ 
শী সপ্ত সির পিস্তল পি পপ লী উপ সিসি সিসি লা লি ৭ পোন্পিতি পরি পেসার সিসি পিসি তিতাস তা পলিসি সর অলপ পসরা জি আনাস 

স্ধামযুখলেখয়। বিরাজমানশেখরম্ 

মহাকপালি সম্পদে শিরে। জটালমস্তনঃ ॥ ৫ 

করাপলভালপট্রিক! ধগদ্ধগদ্ধগজ্জবল- 

দ্বনঞয়াধরীকৃত প্রচণ্ডপঞ্চসায়কে। 

ধরাধরেন্দ্রনন্দিনী-কুচাগ্রচিত্রপত্রক-. . 

প্রকল্পনৈকশিল্পিনি ব্রিলোৌচনে মতিন্মম ॥ ৬ 

নবীনমেঘমগুলী-নিরদ্ধহুদ্ধরস্ফুরৎ 
কুহনিশীথিনীতমঃ প্রবন্ধবন্ধুকন্ধরঃ। 

নিলিম্প নির্বরী-ধর স্তনোতু কীর্তি সিন্কুরঃ 
কল! নিধান বন্ধুরঃ শরিয়ং জগদ্ধ,রন্ধরঃ ॥ ৭ 

প্রফুল্ল নীল-পঙ্কজ-প্রপঞ্চ-কালিমচ্ছটা 

বিড়ুধি ক-কন্ধরা-রুচি-প্রবন্ধ-কন্ধরম্। 
স্মরচ্ছিদং পুরচ্ছিদং ভব-চ্ছিদং মখচ্ছিদং 

গজচ্ছিদন্ধকচ্ছিদং তমস্তকচ্ছিদং ভজে ॥ ৮ 

পঞ্চবাণ পরাজিত, যিনি শৈলরাজবাল! পার্ধতীর স্তনাগ্রের বিচিত্র পত্র 

রচনায় একমাত্র চিত্রকর; এ হেন ত্রিলোচনে আমার মতি হউক ॥ ৬ 

নবীন মেঘ মণ্ডলীর নিবিড় শ্ামবর্ণে আচ্ছাদিত, অমাবস্তা মধ্য 

রজনীর অন্ধকারের স্তায় কালকুটের শ্ঠামলবর্ণে ধাহার গলদেশ রঞ্জিত, 

যিনি দেব নির্বরিণী গঙ্গাকে মন্তকে বহন করেন, যিনি করি-চর্ম ধারণ 
করেন, চন্দ্রকলা দ্বারা ধাহার দেহ বিভূষিত, সেই ভ্রেলোক্য ভারধারী 

মহান্দেব আমাদ্দের কল্যাণ বর্ধন করুন ॥ ৭ | 
প্রস্ফুটিত নীল কমল সমূহের স্তায় শ্তামল কণ্ঠশোভায় ধিনি অলঙ্কৃত 

ধিনি কন্দর্প ও ত্রিপুরাস্রের বিনাশবর্থা, যিনি দক্ষষজ্জ ধ্বংসকারী এবং 



৬২২. | বিচার-চন্দোদয় | 

অগর্বসর্ধমঙ্গলা কলা-কদন্ব-মগ্ররী 

রস-প্রবাহ-মাধুরী-বিজ্ত্তণামধুব্রতম্। 
_স্মরাস্তকং পুরাস্তকং ভবাস্তকং মখাস্তকং 

গজাস্তকান্ধকান্তকং তমস্তকাস্তকং তজে ॥ ৯ 

জয়ত্যদত্রবিত্রমভ্রমদ্ তুজঙ্গমস্ফুর- 

দ্বগন্ধগদিনির্গমৎ-করাল-ভাল-হব্যবাট। 
ধিমিদ্ধিমিদ্ধিমিধ্বনন্ মুল তুঙ্গমঙ্গল- 

ধ্বনিক্রমপ্রবর্তিত প্রচণ্ডততাও্বঃ শিবঃ ॥ ১০ 

_ দৃদ্বিচিত্রতল্পয়োভু জঙ্গমৌক্তিকম্রজো- 
গরিষ্ট-রত্বলোষ্য়োঃ সুহৃদ বিপক্ষপক্ষয়োঃ 

সটান ররকি উজ 

পিপিপি 

যিনি গজ্ান্থরও অন্ধকান্থরকে বিনাশ করেন, ঈদৃশ মৃত্যুঞয়কে ভজনা 
করি ॥ ৮ 

নিরভিমান! সর্বমঙ্গলার বিলাস-বিধৃত কদস্বের মাধুরী বিকাশ বিষয়ে 

ধিনি ভ্রমরতুল্য, কনর্প, ত্রিপুরান্থর (সংহার কালে ) সংসার, দক্ষজ্ঞ 

ও অন্ধকাস্থরকে ধিনি বিনাশ করেন ঈদৃশ মৃত্যুঞ্জয়কে ভজন। 
করিতেছি ॥ ৯. 

নৃত্যকালে বাহার ভালদেশে বিবিধ বিলাঁসরঙ্গে ভূজঙ্গমগণ নৃত্য 

করে, আর তাহাদের নৃত্যের প্রতি তালে তালে যাহার তৃতীয় নয়নের 
অনল শিখা বিনির্গত হুইয়। “ধকৃ ধকৃ* আ্বলিতে থাকে, মুদঙ্গের “ধিমিদ্ধিমি 

দ্ধিমি' এই মঙ্গল ধ্বনির তালে ভালে ধিনি প্রচণ্ড” তাঁওব করেন এ হেন 
মহাদেবের জয় হউক ॥ ১* : | 

প্রস্তর & বিচিত্র শয্যা, ভূল ও মুক্তাহার, মহামূল্য রত্ব ও লোসই্রথণ, 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৬২৩ 
পল লস্পি- শীত পালিত অর্পন ০ ৮ লিপ ত জাতির তাত এত ওটি সস তর ০ লা শত শিক্দতাসছি অনপচ্ছ এসি পাস পান্টি লি সিকি লা ইলা শত ও পা কা পদ আপা সর লী সনপাসদপতি লি লাস লা্টিততাসিশা সিল তা সলি লিসটিলাসিশি সিল সম স্পস্ট 

তৃণারবিন্দচক্ষুষোঃ প্রজামহীমহেন্ত্র যোঃ 

সমং প্রবর্তয়ন্ মনঃ কদান্খী ভবাম্যহম্ ॥ ১১ 

কদানিলিম্পনির্বরীনিকুগ্জকোটরে বমন্ 
বিমুক্তহূর্গতিঃ সদা শিরঃস্থমঞ্জলিং বহন্। 

বিমুক্ত লৌললোচনে! ললামভাললগ্নকঃ . 

শিবেতি মন্ত্মুচ্চরন্ কদান্ুখীভবাম্যহম্ ॥ ১২ 

ইমং হি নিত্যমেব মুক্তমুত্তমোত্তমং স্তবম্- 

পঠন্ ম্মরন্ ক্রবন্নরে বিশুদ্ধমেতি সম্ততস্। 

হরে গুণ সুতক্তিমাণ্ড যাঁতিনান্তথা গতিং- 
বিমোহনং হি দেহিনাং স্ুশঙ্করন্ত চিত্তনম্ ॥ ১৩ 

্ 

পা ৮ পিপি পাস রা ০ পর পপ 

মিত্র ও শত্রু পক্ষ, তৃণ ও কমলনয়না কামিনীগণ, প্রজ! ও রাজা, সর্বত্র 
সমদৃষ্টি হইয়া কবে আমি সদাশিবের সেবা করিব ॥ ১১ 

কবে আমি চঞ্চললোচনা কামিনীগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়। 
ংসারের সমস্ত ছুর্গতি হইতে অব্যাহতি পাইব? কবে আমি দেব- 

নির্বরিণী (গঙ্গ! ) র নিকুগ্জ কোটরে বসিয়া, মনোরম ভাল দেশে চিত্ত 
স্থাপন পূর্ধক মন্তকে অঞ্জলি বহন করিয়া “শিব” এই মন্ত্র উচ্চারণ 
করত সুখী হইব ॥ ১২ 

যে মানব প্রতিদিন এই অতত্যুতকৃষ্ট স্তব পাঠ, ম্মরণ ও কীর্তন করে, 
সে সতত বিশুদ্ধি লাভ করে এবং সে পরম গুরু হরে আগু অপূর্ব ভক্তি 

লাভ করে, তাহার অন্তরূপ গতি হয় না। যেহেতু শঙ্করের চিন্তা মানব- 

গণকে মহাদেবের সৌনর্্যে মুগ্ধ করিয়া! উত্তমগতি প্রদান করে॥ ১৩ 
৪৭ 



৬২৪ বিচার-চক্দ্রোদয়। 
জিউস 

পূজাবসান-সময়ে দশবজ্,গীতং- 

বং শরভুপৃজননিদং পঠতি প্রদোষে। ৫ 
তশ্তস্থিরাং রথগজেঞ্জতুরযুক্কাং 

লক্ষমীং সদৈব সুমুখীং প্রদদাতি শল্ভুঃ ॥ ১৪ 

ইতি শ্রীরাবণবিরচিতং শ্রীশিবতাগবস্তোত্রং সমাপ্তম্। 

১৭ 

দারিদ্যে-দহন স্তোত্রমূ। 

বশিষ্ঠ উবাচ। 

বিশ্বেশ্বরায় নরকার্ণৰ তারণায় কর্ণীমৃতায় শশিশেখর ধারণায় । 
' ক্পুরকাস্তি-ধবলায় জটাধরায় দারিদ্র্যদঃখ দহুনায় নমঃ শিবায় | ১ 
গৌরীপ্রিয়ায় রজনীশ-কলাধরায় কালাস্তকায় ভূজগাধিপ কন্কণায়। 
গঙ্গাধরায় গজরাজ .বিমর্দনায় দারিদ্রাহুঃখ দহনাঁয় নমঃ শিবায় ॥ ২ 
ভক্তিপ্রিয়ায় ভবরোগ ভয়াপহায় উগ্রায় ছুর্গভবসাগর তারণায় । 

জ্যোতিশ্বয়ায় গুণনাম সুনর্তকায় দারিদ্র্হঃখ দহনায় নমঃ শিবায় ॥৩ 

চর্মান্বরায় শবভন্ম বিলেপনায় ভালেক্ষণায় মণিকুণ্ডল মণ্ডিতায়। 
মঞীর পাদযুগলায় জটাধরায় দারিজ্র্যহঃথ দহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৪ 

পধাননার ফণিরাজ বিভূষণায় হেমাংগুকায় ভুবনত্রয় মগ্ডিতায়। 

আনন্দতূমি বরদায় তমোহরায় দারিজ্র্যহঃখ দহনায় নমঃ শিবার ॥ ৫॥ 
ভান্ুপ্রিয্লায় ভবসাগর তারণায় কালাস্তকায়' কমলাসন পুদ্ধিতায় । 
নেত্রত্রযায় শুভ-লক্ষণ-লক্ষিতায় দারিত্রযহঃখ দহনায়. নমঃ শিবায় ॥ ৬॥ 

: যে ব্যক্তি পুজা শেষকালে এবং প্রদোষ সময়ে" রাবথ-কৃত শলুপৃজার 
 উপকরণন্বরূপ এই *গ্রীশিবতাগুব” শ্তব পাঠ করে, ভগবান্ শু তাহাকে 
রথ অথ হস্তিকুল সমৃদ্ধ নুমুখী স্থিরা! লক্ষী গ্রদান করেন ॥, ১৪ 

চা চান 

ত ». পপি রর 
২ তি লতা শিক 

্ উহ তু পা যা 
চা ৮. ২ ৫ বোর .. ২০ সরে 

কিনি & সারাটি ও 



বিচার-চন্দ্রোদয় । | ৬২৫ 

রাম-প্রিয়ায় রঘুনাথ-বর প্রদায় লাগপ্রিয়ায় নরকার্ণব তারণায়। 
পুণ্যেষু পুণ্য ভরিতায় সুরাচ্চিতায় দারিদ্রযহংখদহনায় নঃম শিবার ॥ ৭ 

মুক্ধীশ্বরায় ফলদায় গণেশ্বরায় গীতপ্রিয়ায় বৃষতেশ্বর বাহুনায়। 

মাতঙ্গ চন্দ বসনায় মহেশ্বরায় দারিদ্র্যহঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৮ 

গৌরীবিলাসতুবনায় মহেশ্বরায় পঞ্চাননায় শরণাগত রক্ষকায়। 
'সর্ব্বায় সর্ব জগতামধিপায় তন্মৈ দারিদ্র্য্ঃখ দহনায় নমঃ শিবায় 1৯ 

বশিষ্ঠেন কৃতং স্তোত্রং সর্ব-রোগ নিবারণং | 

সর্ব সম্পৎকরং শীপ্্ং পুত্রপৌন্রাদি বর্ধনং। 
রিসন্ধ্ং যঃ পঠেগ্লিতং সহি ন্বর্থমবাপ্র়াৎ ॥ ১০ 

ইতি বশিষ্ঠ বিরচিতং দারিজ্র্যদহনস্তোত্রম্। 





সপ আআ অপ পে আদা শি এ বকা প্লাস বস পা আলা ব্যলা খপ আকা পা পা স্পা তা সপ আপা পপ অপ শপ স্পা আপা আপ সপ বগা এপ পপ ডা আপা সপ সা অপ পপ বা সপ পা সী সি বা সী 

| অষ্ত উল্লাস । 

শ্রীরাম স্তোত্রাণি । 
সপ পি ৯ পিস পি পে ০ পা এ ০৫৯ এ পি পর পি পিস শী পেস সীল সি পি পাস সী পিসি পা একী পাস পাস পাস পিউ পাজি পি পি সি, পি জি পি পপ পি পপ পপি এ 





প্রথম স্তবক। 

মঙ্গলাচরণমৃ। 

অপ্রমের ত্রয়্াতীত নির্মল জ্ঞার্নসূর্তয়ে । 

মনোগিরাং বিদূরায় দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ ॥ 

মূলং ধর্ম তরোবিবেক জলধো পূর্ণেন্দুমানন্দদম্ 
বৈরাগ্যান্ুজ-ভাঙ্করং ত্ববহরং ধাস্তাপহং তাপহ্ম্। 

মোহাস্তোধর পুঞ্জপাঁটন বিধৌ থে সম্ভবং শঙ্করং 
বন্দে ব্রহ্মকুলকুলম্বশমনং শ্রারামভূপপ্রিয়ম্ ॥ 

রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজং। 

স্থগ্রীবং বায়ুহুনুং চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥ 
বান্ীকি গিরিসম্ভৃত! রামাস্তোনিধিসঙ্গতা। 

. শ্রীমদ্রামায়ণী গঙ্গ। পুনাতি ভূবনত্রয়ম্॥ 

 বৰেদবেঞ্ছে পরে পুংসি জাতে দশরথাত্মজে । 

বেদঃ প্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাৎ রামা়ণাত্বন! ॥ 

আদৌ রামতপোবনাদি গমনং হত্বা মৃগং কাঞ্চনং 

বৈদেহীহরণং জটায়ুমরণং সুগ্রীব সম্ভাষণম্। 
বালীনির্দলনং সমুদ্রতরণং লঙ্কাপুরী দাহনং 

 পশ্চাৎ রাবণ কুস্তকর্ণা্দি হননং চৈতদ্ধি রামায়ণম্ ॥ 

 ক্কুজস্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরং। 
আর কবিতা! শাখাং বন্দে বানীকিকোকিলম্ ॥ 
বাঙ্ীকেমু্নিসিংহন্ত কবিতা-বনচারিণঃ। 

»....শৃহ্বন্ রামকথানাদং কে ন বাতি পরাং গতিম্। 



৬৩০ বিচার-চক্ত্রোদয়। 
০৯৯০৯ লাস্ট তাস লিস্ট শীত লা লা ০ পিং শাপলা পতিত 

ষঃ পিবন্ সততং রামচরিতামৃতসাগরং। 

অতৃপ্তস্তং মুনিং বন্দে প্রাচেতসমকল্মষম্ ॥ 

অভুলিতবলধামং দ্বর্ণ-শৈলাভ-দেহং দনুজবন-কৃশাণুং জ্ঞানিনামগ্রগণাম্। 

সকল-গুণ-নিধানং বানরাণামধীশং রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি ॥ 
গোম্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসং। 

রামায়ণমহামালারত্বং বন্দেইনিলাত্মজম্ ॥ 

অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনং | 

কপীশমক্ষহস্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্ ॥ 

উল্লঙ্খা সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং যঃ শৌকবহ্ছিং জনকাত্মজায়াঃ। 

আদায় তেনৈব দদাহ লক্কাং নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্ ॥ 
মনোজবং মারুত তুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাংবরিষ্ঠং 

বাতাত্বজং বানরযৃথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি ॥ 
যত্র ষক্র রঘুনাথ কীর্ভনং তত্র তত্র শিরস! কৃতাঞ্জলিং। 

ৰাষ্পবারি-পরিপূর্ণ-লোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসাস্তকম্ ॥ 

জয়তি রদ্ুবংশ-তিলকঃ কৌশল্যা-দয়-নন্দনো! রামঃ। 
দশবদন-নিধনকারী দাশরথিঃ পুগুরীকাক্ষঃ ॥ 

নান্যাম্পৃহা! রখুপতে হৃদয়েহম্মদীয়ে 

সত্যং বদামি চ ভবানখিলাস্তরাত্বা ।_ 

ভক্তিং প্রষচ্ছ রঘুপুঙ্গৰ ! নির্ভরাং মে 
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ ॥ 

৯ নর 

শ্রীসীতারাম.তত্ব। 

তথেতি জানকী গ্রাহ তত্বং রামস্ত নিশ্চিতং। 
হসুমতে প্রপন্ায় সীতা লোক বিমোহিনী ॥ 



শস্লিন্িি বিটি জলি রসি তরি 5 এশি এটি সির ১০ 

রো | ৬৩১ 
আল তি তস্টিনীক্িশী ইতি জি জতণী তত তস্চিত৬র পে ৬ সি ৯ পি লিখ লিউ সিকি লসমিকানটিতীন লী সটিপীন লিগ লা তা উদর 

শ্রীসীতোবাচ। | 

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্গ সচ্চিদানন্দমন্ধয়ং | 

সর্বোপাধি বিনিমুক্তং সত্তামাত্রমগৌচরম্ ॥ ১ 

আনন্দং নিম্মলং শান্তং নির্ধিকারং নিরঞ্জনং | 

সর্বব্যাপিনমাত্বানং স্বপ্রকীশমকল্পষম্ ॥ ২ 
মাং বিদ্ধি মূল প্রক্কতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীং । 

তন্ত সঙ্জিধিমাত্রেণ স্থজামীদমতন্দ্রিতা ৷ 

তৎসানিধ্যান্ময়। সষ্টং তন্থিক্সারোপ্যতেইবুধৈঃ ॥ ৩ 
অযোধ্যা নগরে জন্ম রঘৃবংশেহতিনির্লে । 

বিশ্বামিত্রসহাক়ত্বং মথসংরক্ষণং ততঃ ॥ ৪ 

অহল্যাশীপশমনং চাঁপভঙ্ে! মহেশিতুঃ | 

মৎপাণিগ্রহণং পশ্চাভার্গবস্ত মদক্ষয়ঃ ॥ ৫ 

অযোধ্যানগরে বাসে! ময়! দ্বাদশবাধিকঃ | 

দণ্ডকারণ্যগমনং বিরাধবধ এব চ ॥ ৬ 

মায়ামরীচমরণং মায়াসীতান্ৃতিস্তথা | 

জটাযুষে!। মোক্ষলাভঃ কবন্ধন্ত ততৈব চ ॥ ৭ 
শবর্য্যাঃ পূজনং পশ্চাৎ সুগ্রীধেণ সমাগমঃ। 

বালিনশ্চ বধঃ পশ্চাৎ সীতাম্বেষণমেব চ॥ ৮ 

সেতুবন্ধশ্চ জলধোৌ লঙ্কায়াশ্চ নিরোধনং । 
রাবণন্ত বধো যুদ্ধে সপুত্রন্ত দুরাত্মনঃ॥ ৯ 
বিভীষণে রাজ্যদানং পুষ্পকেণ ময়াসহ । 
অধোধ্যাগমনং পশ্চাৎ রাজ্যে রামাভিষেচনম্ ॥ ১০ 

এবমাদীনি কর্্মাণি ময়ৈবাচরিতান্তপি । 

আরোপয়স্তি রামেন্রিন্ির্বিকারেহখিলাত্মনি ॥ ১১ 



৬৩২ বিচার-চন্দোদয় । 
৯৬ কি এ ক এট এ এলাচ জলে 

রাম ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতিনানুশোচ- 
ত্যাকাখ্খতে ত্যজতি নো ন,করোতি কিঞ্চিৎ 

আননমূর্তিরচলঃ পরিণামহীনে৷ 

মায়! গুণাননুগতো। হি তথা বিভাতি ॥ ১২ 

চধ 

্সীতারাম স্বরূপ, প্রার্থনা, প্রণাম । 

মিথিলাধিপতেঃ কন্তা য! উক্ত! ব্রহ্মবাদিভিঃ | 

স৷ ব্রহ্মবিদ্তাবতরৎ সুরাণীং কার্যাসিন্ধয়ে ॥ ৮১০৫ 

অহং হি মান্ুষো তৃত্বা হাজ্তানেন সমাবৃতঃ। 

সম্ভবিষ্যাম্যযোধ্যায়াং গৃহে দশয়থন্ত চ ॥ এ 

ব্রহ্মবিদ্ত। সহায়োহম্মি ভবতাং কার্য্য সিদ্ধয়ে | ৮৯৫ - 

স্কান্দে মাহেশ্বর থে কেদারখণ্ডঃ। 

ষঃ পৃ্থীভরবারণায় দিবিজৈঃ সম্প্রািতশ্চিন্ায়ঃ 
সংজাত পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামচুষ্যোহবায়ঃ। 

নিশ্চজ্রং হতরাক্ষসঃ পুনরগাৎ্ ব্গতমাদ্যংস্থিরাং 
কীর্তিং পাপহরাং বিধায়জগতাং তং জানকীশং তজে ॥ 

বিশ্বস্তবস্থিতিলয়াদিযু হেতুমেকং 
মার়াশ্রনং বিগতমায়মচিন্ত্মূত্তিস্। 

আনম্বসান্্রমমলং নিজবোধরূপং 

সীতাপতিং বিদিততব্বমহং নমামি॥ 

রামন্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং 
সংরক্ষণার সুরমানুষতি্্যগাদীন্। : 



বিচার-চন্দ্োদয়। ৬৩৩ 

দেহান্ বিভষি ন চ দেহগুণৈধিলিপ্ত 
স্বত্বে! বিভেত্যখিল মোহকরী চ মায়া ॥ 

ইতঃপরং ত্বচ্চরণারবিন্দয়োঃ স্তৃতিঃসদা মেহস্ত ভবোপশীস্তয়ে । 
তন্লামসন্কীর্ভনমেববাণী করোতু মে কর্ণপুটং ত্বদীয়ম্॥ 
কথামৃতং পাতু করঘয়ং তে পাঁদারবিন্দার্চন ষেব কৃুরধ্যাৎ। 
শিরশ্চতে পাদযুগপ্রণামং করোতু নিত্যং ভবদীয়মেবম্। 
নমস্তভ্যং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞান মূর্তয়ে । 

: আত্মারামায় রামায় সীতারামায় বেধসে। 
রামায় রামভদ্রায় রামচন্জরায় বেধসে। 

রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥ 

০ 

সাঙ্গোপাঙ্গ প্রীরামরূপ ও । 

ঘজ্াহাহমবদুত্মা জাবমবালিনি বনজ; । 
ভজ্জাহাওক্হ্বন্মান ভীম্ছী স্বহিলাঘজ: ॥ 
মজাহাওকহবঙ্ান: মিনত্ ত্বব্বলান্ আন: । 

বিল্তৃবীদ্বহাত্মফ্য মনুত্ষন্বন্মহাহ্ যন ॥ ২ 
নাভী নন্াদন্তুত্ববী লহন: মন্কলালজ: | 
সায়া: ঘ্বধন বাঘাক্ষাথী হক্ব: ॥ ই 
জারা$নীনা লমহনী জয বীননি বাক্সিনা। 
শল্য: ঘহলাওকা হ স্্ীবাল: দ্বলীন্লল: ॥ 8 

 দ্বীমিন্নহত্ষব্লির্ব বতল্। লতীঘল্যাহ্যাল নূন মন্থা 



৬৩৪ বিচার-চন্দ্রোদয়। 

লঙ্ষলিনি। ঘ ঘন ব্রহ। ঘস্তল্বকী দ্বিনীত;: দাু:। 
স্সঙ্জাহ্ ম্বাত্যী লক্মাব্নক্তী জাবত্রনান্ ₹ ভঙ্জাহ্তাহ্য ভতিল্দু- 

্নক্ধনী স্বহিলামজ: ২ লক্মাহনাক্স;: সিনক্নক্তী ত্বন্বলান্ ই 

নিন্ৃত্ন্ধর: মনুত্প: ১ লাহৃঘ্কূতী মহন: & জন্বাব্লক্ৃমী 
ভন; হ জন্বাঃলীলা লবালনী ঘীনা ছ্িন্্ক্রা ও ক্সাঁ শী 
অ স্ীতহলাজা নাহামক্থ: ঘ মমলান্ নল্তহ: অহলঘ্বকম! ঘ্ববাষা 
স্বজীন্মলী লিন্মগ্্বত্বত্র লুষ্ধ ঘত্স হলাওলন্লাওদ্থযঘৰিঘুহা: 
সহামালা লগ্পা আও হালীওকি জুন ংন্তক্তাভস ত্র ললীলল: ॥ 

লাহ্ষাৰীলিলল্ । 



০০০০ 

দ্বিতীয় স্তবক। 
প্রপন্ন গীতা__ প্রথম পল্লপব। 

কলি সম্তরণোপনিষৎ। 

ভব হাল ভব হাল হালাল তুই ভূৰ। 

দই ভ্ৰাহ্যা ভব জহ্য জাহ্যা ভ্াহ্যা ইহ ॥ 

শ্রীমহাবীর উবাচ। 

ইদং শরীরং শতসন্ধি জঙ্জরং পতত্যাবস্তুং পরিণাম দুর্ববহং। 

কিমৌষধং পৃচ্ছতি মূঢ় দুর্মতে নিরাময়ং রামরসায়ণং পিব ॥ 

শ্রীমহাদেব উবাচ । 

শরীরঞ্চ নবচ্ছিদ্রং ব্যাধিগ্রস্ত কলেবরং। 

ওধধং জাহবীতোয়ং বৈষ্ভে! নারায়ণো হরি ॥ 

পপ পপ পপ ০ ০০ পাপ পাপা 

শ্রীহনুমান বলেন--এই শরীর শত ছিদ্্রবিশিষ্ট অতি জীর্ণ বস্ত্রথও 

মত। অবশ্তই ইহাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। পরিণামে জরাজীর্ণ দেহ 
নিজের কাছেই নিতান্ত ভারবহ। রেমুঢ়! রে হুর্মতে! ইহাকে আবার 

ভাল করিবার ওষধধ কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ? সর্ব রোগোপশমকারী 

শ্রীরাম নাম রস পান কর। অন্ত ওষধ তুচ্ছ। শ্ীমহাদেব বলেন- উর্ধ 

অঙ্গে সপ্ত এবং নিয় অঙ্গে দুই, শরীর এই নবচ্ছিত্র বিশিষ্ট, ইহা! সর্বদা 

ব্যাথিগ্রস্ত। গন্গ৷ জলই খধধ আর নারায়ণ হরিই একমাত্র বৈদ্য। 



৬৩৬ বিচার-চজ্ঞোদয় । 

শ্রীশৌনক উবাচ। 

ভোজনাচ্ছাদনে চিত্ত বৃথা কুর্বস্তি বৈষ্ঝবাঃ। 
যোহসৌ বিশ্বস্তরো৷ দেবঃ স ভক্তান্ কিমুপেক্ষতে ॥ 

শ্রীঅগন্ত্য উবাচ। 

নিমিষং নিমিযার্ং বা প্রাণিনাং বিঝুচিন্তনম্। 
ক্রতুকোটিসহ্্রাণাং ধ্যানমেকং বিশিষ্যতে ॥ 

শ্রীমার্কণ্ডের উবাচ। 

স| হানিস্তন্সহচ্ছিদ্রং স চান্বজড়মূঢ়তা। 

যন্থুহূর্ং ক্ষণং বাপি বাস্থদেবং ন চিন্তয়েৎ॥ 
পপি 

শ্ীশৌনক বলেন--হে বৈঝব ! তুমি অন্ন বস্ত্রের জন্ত বৃথা চিন্তা কর 

কেন? যে দেবতা বিশ্বস্তর ! ধিনি বিশ্বের সকল জীবজস্তর ভার লইয়াছেন 
তিনি কি কখন তাঁর ভক্তকে উপেক্ষা করেন? শ্রীঅগন্ত্য বলেন--এক 

নিমিষ বা অর্ধ নিমিষ মাত্র কালও প্রাণিগণের বিষ্ুণচিন্তার এক-ধ্যান 

সহন্রকোটি যজ্ঞ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বির ধ্যান করিতে হইলে রূপ, 
আত্মারূপ্, বিশ্বর্প ও শ্বত্মপ এই চারিটিই আবশ্তক । ক্ূপটি অবতারের 

রূপ। ব্পটি অবলম্বন করির! এইরূপ ধাহার তিনিই ব্যষ্টিভাবে জীবের 

আত্মা, আবার সমষ্টি ভাবে তিনিই জগৎব্যাপীরূপে- আছেন আবার ইনিই 
জগৎ নাশে আপনি আপনি ভাবে স্বরূপে সর্বদা ।  প্রতাহ ইষ্টদেবতাকে 

_ এই ভাবে চিন্তা কর। . 
শীমার্কণ্ডের বলিলেন-_সেইটিই বখার্থ হানি, সেইই বধার্থ ছুঃখ, তাই 

অন্ধত্া, জড়তা ও মুঢ়তা, যে মুহুর্ত বা যে ক্ষণ যাস্দেবের চ্ৰ বিনা 

অতিবাহিত হয়! 



বিচার-চন্দ্োদয় । ৬৩৭ 

ভমপৌলস্ত্য উবাচ । 

হে জিহ্বে রস-সারজ্ঞে ! সর্বদ! মধুরপ্রিয়ে। 
নারায়ণাখ্যং পীধুষং পিব জিহ্ে নিরস্তরম্।॥ 

শ্রীপ্তক উবাচ। 

আলোড্য সর্বশান্ত্রাণি বিচার্ধ্য চ পুনঃ পুনঃ। 

ইদ্মেকং সুনিষ্পন্নং ধোয়ে। নারায়ণঃ সদ! ॥ 

শ্রীপরাশর উবাচ । 

সন্কদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। 

বদ্ধঃ পরিকর স্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ 

শ্রীঅঙ্গির! উবাচ। 

হরিহ্রতি পাপানি ছুষ্টচিত্ৈরপি স্তৃতঃ। 

অনিচ্ছয়াইপি সংস্পৃষ্টো। দহত্যেব হি পাবকঃ ॥ 

শ্রীপৌলন্তয বলিলেন--হে জিহ্বে! তুমি ত রসের কাঙ্গাল। সার 
রসও তুমি জান আর সর্বদাই মধুর রস তোমার নিতান্ত প্রিয়। জিহ্বে! 
তুমি নারায়ণ নামক অমৃত নিরন্তর পান কর। শ্রীণুক বলিলেন--সর্বশান্ত 

আলোচনা করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়! এই সিদ্ধান্ত পাইলাম 
যে নারারণই সর্বদাই ধ্যানের বন্ত। প্রপরাশর বলিলেন একবারও 
যে হরি এই দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করে সে মোক্ষপথে যাইতে বদ্ধ 
পরিকর হইয়াছে নিশ্চয় । গ্রাঅঙ্গির৷ বলিলেন-_ছুষ্টচিত্ত লোকও যদি স্মরণ 

করে তাহ! হইলেও হরি পাপ সকল হরণ করেন। ইচ্ছা নাই তবুও 



৬৩৮ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
"৯ পরল সি কিল ক পাচ্ছ তন নিত সি না ০ এধি বিসিএল সত র হত ৬৪ সপ পিসি উতর ১৯ আত নর সস তা সপ আরা কলা পপ 

ভীধন্বস্তরিরুবাঁচ। 

অচ্যুতানস্ত গোবিন্দ নামোচ্চারণ ভেজযাৎ। 
নশ্ত্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্য ব্দামাহম্ ॥ 

শ্ীলোমহর্যণ উরাচ। 

নমামি নারায়ণ-পাঁদ-পন্কজং করোমি নারার়ণ-পৃঁজনং সদ! । 

বদামি নারায়ণ-নাম-নিন্ধ্লং স্্রামি নারায়ণ-তত্বমব্যয়ম্ ॥ 

* শ্রীগর্গ উবাচ। 

নারায়ণেতি মস্ত্রোহস্তি বাগস্তি বশবন্তিনী। 

তথাপি নরকে ঘোরে পতন্তীত্যেতদ্ভূতম্ ॥ 

শ্রীদাল্ভ্য উবাঁচ। 

কিং তন্ত বন্থৃভিশ্মন্ত্ৈ ভক্কির্যস্ত জনার্দানে | 

নমে! নারার়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্বার্থসাধকঃ ॥ 

সোসাল শশীকলা পাপা পিপিপি পপি পি শশী শিশিশিশিটিশিস্পিপপীসপীপিলীস পি শপ 

আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবেই | শ্ররধন্বস্তরি বলিলেন--অচ্যুত অনন্ত 
গোবিন্দ এই সমস্ত নাম উচ্চারণ রূপ ওষধ দ্বারা সকল রোগ নষ্ট হয়। 

ইহ! সত্য সত্যই বলিতেছি। 
শ্রীলোমহর্ষণ বলেন-__নারায়ণের পাদপদ্সে প্রণাম; নারায়ণের সর্বদা 

পুজ।, নারায়ণের নির্মল নাম কর! এবং নারায়ণের অবায় তত্ব স্মরণ কর! 

ইহাই আমার করণীয়। শ্রীগর্গ বলেন নারায়ণ এই মন্ত্র যখন আছে এবং 

বাক্যও যখন বশে আছে তথাপি যে, মানুষ ঘোর নবরফে পতিত হয় ইহাই 

অতি অন্ভুত। শ্রীদাল্ভ্য বলিলেন বাহার জনার্দনে ভক্তি আছে তাহার 

বহুমন্ত্রে কি প্রয়োজন! নমো! নারায়ণায় এই মন্ত্র সর্বার্থ সাধক। 



রর দা ॥ এ এস 

বিচারঙ্জোদ। | ৬৩৯ 
চি কিক কিনারে কারা 

প্রানি হা | 

কিং তন্ত দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। 

যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং নরাণাং মনসি স্কিতম্। 

শ্ীজমদগ্রিরুবাচ। 

নিত্যোৎমবো ভবেৎ তেষাং নিত্য শ্ীনিত্যমন্গলং | 

যেষাং হুদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলা়তনং হরিঃ ॥ 

শ্রীভরদ্ধাজ উবাঁচ। 

লাভস্তেষাং জয়ন্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ | 

যেষামিন্দীবরপষ্ঠামে জদয়ন্থো' জনার্দনঃ ॥ 

শ্রীগৌতম উবাঁচ। 

গোকোটিদানং গ্রহণেষু কাণীপ্রয়াগ-গঙ্গাযূতকল্পবাসঃ | 
যজ্ঞাযুতং মেরুন্ুবর্ণদানং গোবিন্দ নাম্ন। ন কদাপি তুল্যম্। 

শ্রীবিশ্বামিত্র বলেন দন করা, তীর্থ করা, তপন্তা এবং যজ্ঞ এই সকলে 

তাহার কি প্রয়োজন ধিনি সকল মানুষের মনে যে দ্যৃতিমান পুরুষ আছেন 
তাহার ধ্যান করেন। শ্রীজমদগ্সি বলেন তীহাদ্দেরই নিত্য উৎসব, নিত্য 

লক্ষ্মী, নিতা মঙ্গল হয় ধাহাদের হৃদয়ে মঙ্গলময় শ্রীহরি অবস্থান করেন। 

শীভরদাজ বলেন ধাহাদের হৃদয়ে ইন্দীবর শ্তাম জনার্দিন বাস করেন লাভ 
আর জয় তীহাদেরই হয়, তাহাদের আবার পরাজয় কোথায়? গ্রীগৌতম 
বলেন কোটি ' গোদনি, গ্রহণে কাণী, প্রয্নাগ-গঙ্গা় অযুত কল্পবাস, অধুত 
যজ্ঞ, মেরুপ্রমাণ সুবর্দান ইহার কিছুই গোবিজ্ব নামের সহিত কদাপি 



৬৪৩ চার, চজ্োরয়।, | 
7. শি পান্দি্ীস্টিশাসি কাস পাস্সিলেক্ি 2 ৯ কান্ত পি তিলসিলত সি ০০৬ একি সপে পপি সলাখক ২১০১৩ 5০০) 

ঈিঅবরিকবাচ ) 

গোবিন্দেতি সদ! স্বানং গোবিন্দেতি সদা জপঃ। 

গোবিন্দেতি সদ! ধ্যানং সদা গোবিন্দ কীর্তনম্ ॥ 
অক্ষরং হি পরং ব্রহ্ম গোবিন্দেত্যক্ষরত্রয়ম্। 

তন্মাহুচ্চরিতং যেন ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ 

জ্রীশুক উবাচ। 

অচাতঃ কল্পবৃক্ষোহমাবনত্তঃ কামধেনবঃ | 

চিন্তামণিশ্চ গোবিন্দ স্তম্মাৎ তনাম চিন্তয়েৎ ॥ 

দ্বিতীর পল্লব। 

শরীপার্কতুযুবাচ। 

তন্থুখাদ্গলিতং রামতববামৃত-রসায়ন ম্। 

পিবস্ত্যা মে মনো দেব ন ভৃপ্যতি ভবাগহম্ ॥ 

শ্রীশিব উবাচ. 

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। 

পহত্রনাম ততলাং রাম নাম বরাবনে ॥ 

পপ পপ পপ এ শশী পপি শা, হত লস পপ পা শপ স্পা টি নিচের 

ভূল্য নহে। শ্রীঅত্রি বলেন গারিকর নামে ধা স্নান কর, গোবিন 
নাম সদ! জপ কর, গোবিন্দ সর্বদা ধ্যান কর আর সদ। গোবিন্দ কীর্ভন 
কর। গোবিন্দ এই তিন অক্ষরই অক্ষর পর্র্রদ্ধ। ইহা যিনি সদা 
উচ্চারণ করেন তিনি ব্রন্মভাবে স্থিতি লাভ করেন। ্রপুক বলেন এই 
অচ্যুতই কর্বৃক্ষ, এই অনস্তই কামধেন্ু-কোন প্রার্থীকে কখন ইনি হতাশ 
করেন না। এই গোবিন্বই চিন্তামণি এই জন্ত এই নাম চিস্তা কর। 



বিচার-চন্দোদয়। ৬৪১ 
* এ সিত্কা জন থু 

এ লিডিং উড পি পা পি ঠা সি সার খাদি ৯০৯ ৯৯ ১৪ ০৩ 2৯০ পা শি আজান আস পিছত 

সীতয়াসহিতং রাম নাম জাপ্য প্রযত্বতঃ। 

ইদমেব পরংপ্রেমকারণং সংশয়ং বিনা ॥ 

ভ্ীবন্োবাচ। 

ক্ষণার্ঘং জানকীজানে নাম বিশ্বৃত্য মানবঃ। 

মহাদোষালয়ং যাতি সত্যং বচমি মহামুনে। 
অতম্তৎপাদকমলে ভক্তিরেব সদাহস্ত্ব মে। 

ংসারময়তগ্ডানাং ভেষজং ভাক্তরেব তে ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। 

অহোরাত্রং চ যেনোক্তং রাম ইত্যক্ষরদয়ং 

সর্ধপুণ্যং সমাপ্রোতি রাম নাম (প্রসাদতঃ ॥ 

রাম নাঁমামৃতং স্তোত্রং সার়ংপ্রাতঃ পঠেন্নরঃ। 
কুলাধুতং সমুন্ধত্য রামলৌকে মহীয়তে ॥ 

শ্রীরাম উবাচ। 

সক্কদপি প্রপন্নায় তবাম্মীতি চ যাচতে। 

অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম ॥ 

শ্রীঅহল্যোবাচ। 

বৎপাদপন্করজঃ শ্রুতিভিবিমুগ্যং যন্নীভিপস্কজভবঃ কমলাসনশ্চ। 

যন্নামসাররসিকে। ভগবান্ পুরারিঃ তং রামচন্্রমনিশং হৃদি ভাবয়ামি | 

প্রীজনক উবাচ। 

অস্ত মে সফলং জন্ম রাম ত্বাং সহ সীতয়। । 

একাসনস্থং পশ্তামি ভ্রাজমানং রবিং যথা ॥ 

তৎপাদানুধরো বঙ্গ স্ষ্টিচক্রপ্রবর্তকঃ ! 

বলিম্তৎপাদসলিলং ধৃত্বাভূদ্দিবিজাধিপঃ ॥ 



৬৪৩, বিচার-চন্দ্রোদয়। 
ভর্তি সী এ পর চল ঠা ষ্ঠ ৫৯ ৯ সি ৯ ও শা চাউল তা রাস 

প্রীপরগুরাম উবাচ। 

যদি মেহনুগ্রহো! রাম তবাস্তি মধুহথদন | 

তবত্তসঙ্গস্তৎপাদে দৃঢ়াভক্তিঃ সদাস্ত মে ॥ 

শ্রীনারদ উবাচ। 

লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎসর্বং জাঁনকী গুভ। 

পু্লাম বাচকং যাবৎ তৎসর্ধং ত্বং হি রাঘব। 

তন্মাল্লো কত্রয়ে দেব যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন ॥ 

অহং তপ্তক্ত-ভক্তানাং তত্তক্তানাং চ কিন্করং। 

অতো মামনুগৃহীঘ মোহয়ন্ব না মাং প্রভে। ॥ 

শ্রীবশিষ্ট উবাচ। 

ত্বদরীন! মহামায়া! সর্ধলোকৈ কমোহিনী । 
মাং যখ! মোহয়েনৈব তথ। কুরু রঘৃঘ্হ। 
গুরুনিষ্কৃতিকামত্ত্বং যদি দেহোতদেব মে ॥ 

তৎপাঁদ সলিলং ধৃত্বা ধন্তোহিভূৎ গিরিজাঁপতিঃ ৷ 

্রহ্মাপি মৎ পিতা তে হি পাদতীর্থহতাণুভঃ ॥ 

শ্রীদশরথ উবাচ। . 

হা রাম হা জগনাঁথ হা মম প্রাণবন্লভ। 
মা বিস্বজ্য কথং ঘোরং বিপিনং গন্মর্থসি ॥ 

হা রাম ! হা গুধনিধে হা সীতে প্রিয্ধাদিনি। 

_ ছুঃখার্ধবে নিমগ্ন মাং জিয়মাণং ন পশ্সি ॥ 

হা রাম পুত্র হা সীতে হা লক্মণ গণাকর | 
তথ্বিয়োগাদহং প্রাপ্ডো মৃত্যং কৈবেরীসম্তবহ্ ॥ 



বিচার-চন্ত্রোদয়। ৬৪৩ 
প্লাজা ০ জর্জ ্িএ ্ধিলি 

শ্ীবামদেব উবাচ। 

রাম রাঁমেতি ষে নিত্যং জপস্তি মনুজ! ভূবি। 

তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবস্তি কদাচন ॥ 

রামনায়ৈধ মুক্তিঃ স্তাৎ কলৌ নান্তেন কেনচিৎ॥ 

শ্রগুহ উবাচ । 

বতৃব পরমাননঃ স্পৃ্ট1 তেংঙ্গং রঘৃত্বম। 

নৈষাদরাজ্যমেতত্তে কিস্করস্ত রঘৃত্তম ॥ 

জি, সি শিব সি পাজি 

শ্রীতরদ্বাজ উবাচ । 

আগচ্ছ পাদরজস! পুনীহি রঘুনন্দন। 
অদ্যাইং তপসং পারং গতোহন্মি তব সঙ্গমাতৎ ॥ 

শ্রীবান্মীকিক্ুবাচ। 

যে! ন ঘ্বেষ্টপ্রিয়ং প্রাপ্য প্রিষং প্রাপ্য ন হ্ৃস্যাতি । 

সর্ধং মায়েতি নিশ্চিত্য ত্বাং ভজেততন্মনোগৃহম্ ॥ 

জপন্নেকাগ্রমনস! বাহ্াং বিস্থাতবানহ্ম্ ॥ 

অহ্ং তে রামনায়শ্চ প্রভাবাদীদুশোহভবম্। 

অদ্য সাক্ষাৎ প্রপশ্তামি সসীতং লক্গণেন চ ॥ 

শ্রীভরত উবাচ। 

বত্র রামন্তবয়াদৃষ্ন্তত্র মাং নয় সুব্রত। 
সীতয়৷ সহিতো যত্র সুপ্তস্তদদর্শয়ন্থ মে ॥ 

 অহং রামন্ত দাসা যে তেষাং দাসন্ত কিন্করঃ। 
যদি স্তাং সফলং জন্ম মম তৃয়ান্ন সংশয়ঃ ॥ 



৬৪৪ 
সপন পপর সপ উজান 

খাসির 

বিচার-চন্ট্রোদয়। 

পাঁছুকে দেহি রাজেন্দ্র রাজ্যায় তব পুজিতে। 

তয়োঃ সেবাং করোম্যেব যাবদাগমনং তব । 

গণয়ন্ দিবলান্তেব রামাগমনকাজ্জম়া । 

স্থিতে৷ রামাপিতমনাঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্গমুনির্যথা ॥ 

শ্রীকৈকেম্তুবাচ। 

কৈকেয়ী রাম মেকান্তে শ্রবন্েত্রজলাকুল! । 

প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ হে রাম তব রাঁজ্যবিঘাতনম্ ॥ 

কতং ময় ছুষ্টধিয়া মায়ামোহিত চেতসা। 

ক্ষমন্থ মম দৌরাত্মাং ক্ষমাসারা হি সাঁধবঃ ॥ 

শ্রীরাম উবাঁচ। 

ময়ৈব প্রেরিতা বাণী তব বক্তা দ্বিনির্থতা। 

দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থমত্র দোষঃ কুতস্তব ॥ 

গচ্ছ ত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাঁবয়স্তী দিবানিশম্। 

সর্বত্র বিতন্নেহা মদ্তক্ত্যা মোক্ষসেইচিরাঁৎ। 

স্বরস্তী তিষ্ঠ ভবনে লিপ্যসে ন চ কর্মভিঃ॥ 

শ্রীঅত্রিরুবাচ। 

সর্ধস্ত মার্দ্রষ্টা ত্বং তব কো ার্দর্শকঃ। 

তথাপি দ্র্শয়িষ্স্তি তব লোকানুনারিণঃ ॥ 

জ্রীশরভঙ্গ উবাচ। 

. অযোধ্যাধিপতিরেঁহিস্ত হৃদয়ে রাধবঃ সদা । 
বদ্বামাঙ্ধে স্থিত! সীতা মেঘন্তেব তড়িল্লত। ॥ 
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শ্রীন্ৃতীক্ষ উবাচ ॥ 

্বং দর্বভৃতহৃদয়েষু কতালয়োইপি তন্সন্র জাপ্যবিমুখেযু তনোষি মায়াম্ । 
তন্মন্ত্রসাধনপরেঘপযাতি মায়া সেবান্থরূপফলদোহসি যথা মহীপঃ। 
পশ্ামি রাম তব বূপমরূপিণোহপি মায়াবিড়ম্বনকতং সুমনুষ্টবেশম্ । 

কন্দর্পকোটিম্থভগং কমনীয়চাপবাণং দয়াদ্রহদক্ং ্মিতচারুবক্ত'ম্ ॥ 
সীতাসমেতমজিনান্বরমপ্রধৃষ্যং সৌমিত্রিণ1 নিয়তসেবিতপাদপন্নম্। 

নীলোতৎপলহ্যতিমনস্তগুণং প্রশান্তং তগ্ভাগধেয়মনিশং প্রণমামি রামম্ ॥ 

জ্ীনগন্তা উবাচ । 

সদা মে সীতয়া সার্ধং হৃদয়ে রস রাঘব। 
গচ্ছতন্তিষ্টতো বাপি স্ৃতিঃ স্তাম্মে সদ ত্বয়ি ॥ 

সুর্গণথা । 

একদা গৌতমীতীরে পঞ্চবটযাঃ সমীপতঃ | 
ধ্জবজ্ান্কুশাদীনি পদানি জগতীপতেঃ ॥ 

দৃষ্। কামপরীতাত্ম। পাদসৌন্ধ্য-মোহিতা । 
গশ্ন্তী সা শনৈরায়াৎ রাঘবস্ত নিবেশনম্ ॥ 

মারীচ উবাচ। 

রামমেব সততং বিভাঁবয়ে ভীত ভীত ইব ভোঁগরাশিতঃ | 

.. রাজ-রত্ব-রমণী-রথাদিকং গ্রোত্রয়োর্যদিগতং ভয়ং ভবেৎ ॥ 

রাম আগত ইহেতি শঙ্কমা বাহ্কাধ্যমপি সর্বমত্যজম্ | 

নিদ্রয়া পরিবৃতো যদা স্বপ্নে রাম মেব মনসানুচিত্তয়ন্॥ 
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শ্রীব্যা উবাচ । 

ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ইতি সত্যং বচো হরিঃ। 

কর্ডং সীতা! প্রিয়ার্থায় জানন্নপি মৃগং যযৌ ॥ 

[ হরিং শ্বতক্তবচঃ সত্যং কর্ত,ং ইত্যাদি ] 

ষক্নামাজ্ঞোহপি মরণে স্বত্বা তৎসামামাপ্রয়াৎ। 

কিমুতাগ্রে হরিং পশ্ঠন্ তেনৈব নিহতোহম্ুরঃ ॥ 
দ্বিজো বা রাক্ষসে! বাপি পাপী ৰা ধার্মিকোইপিবা। 

তাজন্ কলেবরং রামং স্বৃত্বা যাতি পরং পদম্ ॥ 

শ্ীজটাযুরুবাচ। 

অস্তকালেহপি দৃ। ত্বাং মুক্তোহহং রদুসত্তম। 
হস্তাভ্যাং স্পৃশ মাং রাম পুনর্যান্তমি তে পদম্ ॥ 

কবন্ধ উবাচ। 

নমস্তে রামভদ্্রায় বেধসে পরমাত্বনে | 

অযোধ্যাধিপতে ভূভাং নমঃ সৌমিত্রি সেবিত ॥ 

শ্রীশবযুবাচ। . - 

যোষিমুড়াহ্প্রমেয়াত্মন্ হীনজাতি সমুস্তব! ॥ 
তব দাসন্ত দাসানাং শতসঙ্খ্যোত্তরস্ত বা। 

দাসীত্বেনাধিকারোধস্তি কুতঃ সাক্ষাতর্বৈব হি। 
কথং রামাদ্য মে দৃইস্বং মনোবাগগোচরঃ। 

স্তোতুং ন জানে দেবেশ কিং করোমি প্রসীদ মে ॥ 
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শ্রীন্গ্রীব উবাচ। 

ক্ষণার্ধমপি যচ্চিত্তং ত্বয়ি তিষ্ঠত্যচঞ্চলং। 

তন্তাজ্ঞানমনর্থানাং মূলং নম্ততি তৎক্ষণাৎ ॥ 

তৎপাদপন্মার্পিতচিত্তবৃত্তি স্বপ্নামসঙ্গীত কথাস্ত বাণী। 

তন্তক্রসেবানিরতৌ করৌ মে ত্বদক্গসঙ্গং লভতাং মদক্ষম্ ॥ 

শ্রীবালযুবাচ । 

যয্াম বিবশে। গৃরুন্ ভিক্নমাণঃ পরং পদং। 

যাতি সাক্ষাৎ স এবাদ্য মুমূর্ষে! মে পুরঃ স্থিতঃ ॥ 

শ্রাত্বয়ন্প্রভোবাচ । 

দাসী তবাহং রাজেনজ দর্শনার্থমিহাগতা! ॥ 
তত্তক্েযু সদা সঙ্গে। তূয়ান্মে প্রাকৃতেষু ন। 

দিহব! মে রাম রামেতি ভক্ত্য। বদতু সর্বদা! ॥ 
মানসং শ্তামলং রূপং সীতালক্ষণসংযুতম্। 

ধনুর্বাণধরং পীতবাসসং মুকুটোজ্জলম্ ॥ 
অঙ্গদৈরুপুরৈরূজাহারৈঃ কৌস্ততকুণগ্ডলৈঃ। 
শান্তং ন্মরতু মে রাম! বরং নান্তং বৃণে প্রভো ॥ 

সম্পাতিরুবাচ। 

বন্নামস্থৃতিমাত্রতোইপরিমিতং সংসারবারাংনিধিং 

তীত্ব! গচ্ছতি দুর্জনেঞিপি পরমং বিষে পদং শাশবতম্ । 

_ তস্তৈব স্থিতিকারিণন্ত্রিগতাং রামস্ত ভক্তাঃ প্রিয়াঃ 

যু়ং কিং ন সমুদ্রমাত্রতরণে শক্তাঃ কথং বানরাঃ ॥ 

আগার তল 
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শ্ীলক্কিনী। 

ধন্গাহমপ্যদ্য চিরাঁয় রাঘব স্ত্বতির্মমাসীত্ভবপাশমোচনী । 

তন্তক্তসঙ্গোহপ্যতিহল্লভো মম প্রসীদতাং দাশরথিঃ সদা হৃদি ॥ 

শ্রীসীতা। 

উদ্বন্ধনেন বা মোক্ষে শরীরং রাঘবং বিন! । 

জীবিতেন ফলং কিং স্তান্মম রক্ষোহধিমধ্যতঃ ॥ 

শ্হন্থমান্। 

রামং পরাত্মানমভাবয়ন জনে! ভক্যাহদিস্থং স্থখরূপম্বয়ম্। 

কথং পরং তীরমবাপু ঝাজ্জনো! ভবামুর্ধেদুঃখ তরঙ্গমালিনঃ | 

ত্বমেৰ সাক্ষাজ্জগতামধীশে! নারায়ণো লক্ষ্মণএব শেষঃ। 

বুবাং ধরাভারনিবারণার্থং জাতৌজগন্লাট কস্থত্রধারৌ ॥ 

শ্রীবিভীষণ। 

ন যাচে রাম রাজেন্দ্র স্থথং বিষয়সম্ভবং | 

তৎপাদকমলে সন্ত! ভক্তিরেব সদাস্তমে ॥ 

শ্রীমাল্যবানুবাচ। 

যৎ পাদপোতমাশ্রিত্য জ্ঞানিনো ভবসাগরং । 

তরস্তি ভক্তিপূতাত্মা ততো রাঁমে! ন মানুষঃ ॥ 
ভজম্ব ভক্তিভাবেন রামং সর্বহদালয়ম্। 

বদ্যপি ত্বং দুরাঁচারে! ভক্ত! পৃতে। ভবিষ্যসি ॥ 
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শ্রীকুত্তকর্ণ উবাচ। 

ত্যজ বৈরং ভজস্বাদ্য মায়! মানুষরূপিণং। 

ভজতে৷ ভক্তিভাবেন প্রসীদতি রঘুত্তমঃ ॥ 
ভক্তির্নিত্রী জ্ঞানস্ত ভক্তিরমেক্ষপ্রদায়িনী । 
ভক্তিহীনেন যৎকিঞ্িৎ কৃতং সর্বমসৎনমম্ ॥ 

অবতারাঃ স্থবহবে! বিষ্োর্লালানুকারিণঃ | 

রা সহঅসদৃশো রামো জ্ঞানময়ঃ শিবঃ ॥ 
মং ভজস্তি নিপুণ৷ মনস! বচসানিশং। 

সী সংসারং তীত্ব? যান্তি হরেঃ পদম্ ॥ 

যে রামমেব সততং তূবি শুদ্ধসত্বা! ধ্যায়ন্তি তন্তচরিতানি পঠস্তি সম্তঃ। 
ুক্তাস্ত এব ভবভোগম্হাহিপাশৈঃ সীতাপতেঃ পদমনন্তস্খং প্ররাস্তি॥ 

শ্রীনারদ উবাচ। 

তন্নাম ম্মরতাং নিতাং তন্ত্রপমপি মানসে । 

তৎপুজানিরতানাং তে কথামৃতপরাত্মনাম্ ॥ 

তবততক্তসঙ্গিনাং রাম সংসারো গোম্পদায়তে ॥ 

অতন্তে সগুণং রূপং ধাত্বাহং সর্বদা হৃদি । 

মুক্তশ্চরামি লোকেযু পৃজ্যোহহং সর্বদৈবতৈঃ ॥ 

শ্রীলক্ষষণ উবাচ। 

উবাচ লক্ষণে বীর স্মরণ রামপদাদুজম্। 
ধর্মাত্ম! সত্যসন্ধশ্চ রামে। দাশরধির্ধাদি 

ব্রিলোক্যামগ্রতিদ্ন্বস্তদেনং জহি রাবণিম্ ॥ 
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শীরাবণ উবাচ। 

জানামি রাঘবং বিষ্ুং লক্ষমীং জানামি জানকীং। 
জ্ঞাত্বৈব জানকী সীতা ময়া নীতা বনাদ্বলাৎ ॥ 
রাষেন নিধনং প্রাপ্য যাস্তামীতি পরংপদম্ ॥ 

পরানন্দময়ী শুদ্ধ সেব্যতে যা মুমুক্ষৃভিঃ। 

তাং গতিং তু গমিষ্যামি হতো! রামেণ সংযুগে। 
প্রক্ষাল্য কল্মষাণীহ মুক্িং বান্তামি ছুর্ন ভাম্ ॥ 

শ্মহাদেব উবাচ। 

অহং ভবল্নাম গৃণন্ কৃতার্থো বঙামি কাণ্তাং অনিশং ভবান্ত। | 

ুমূর্যমান্ত বিমুক্তয়েহহং দিশামি মন্ত্রং তব রাম নাম॥ 

জীনীতোবাচ। 

যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাঁপসর্পাত রাধবাৎ। 

তথা লোকন্ত সাক্ষী মাং সর্ধতঃ পাতু পাবকঃ ॥ 

যথ৷ মাং শুদ্ধচারিত্রাং ছুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ | 

তথ! লোকন্ত সাক্ষী মাং সর্ধতঃ পাতু পাবকঃ ॥ 
তমূষিং পৃষ্ঠতঃ. সীতা অস্বগচ্ছদবাত্ুখী । 

কুতাঞ্জলির্বা্পকল। কৃত্বা' রামং মনোগতম্ ॥ 

তাংদৃষ্? শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রহ্ধাপমন্থগামিনীম্ | 
বান্ধীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদে মহানভূৎ ॥ 
যথাহং রাধবাদন্তং মনসাপি ন চিন্তয়ে। 

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্থতি ॥ 



ক্লিন রা আর জর জা বলা পট ক 
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মনসা কর্দণা বাচা হখ। রামং সমর্চয়ে | 

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাঁতু মর্তি ॥ 

যটৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেন্সি রামাৎ পরং ন চ। 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতু মর্থতি ॥ 

শ্ীহনূমান্ুবাচ। 

তন্নামস্মরতো। রাম ন তৃপ্যতি মমো মন। 

অততন্নাম সততং স্মরন স্থাস্তামি ভূতলে ॥ 

যাবৎ স্থান্ততি তে নাম লোকে তাবৎ কলেবরং। 

মম তিষ্ঠতু রাজেন্দ্র বরোহয়ং মেইভিকাড্খিতঃ ॥ 
রাম স্তথেতি তংপ্রাহ মুক্তস্তিষ্ঠ যথাসুখম্ ॥ 

তমাহ জানকী শ্রীত। যত্র কুত্রাপি মারুতে। 

স্থিতং ত্বামনুযান্তস্তি ভোগাঃ সর্ব মমাজ্ঞম ॥ 



তৃতীয় স্তবক। 

শ্যাম 

জাবাংক্মীঘহজ্ান্লিজান্লমলি্ ্রীহাওবলাঘ্যাষিল 

লা ব্বানমযাঁ হঘালমনৰ ভ্বহ্নান্ত্জ লান্ুলি। 
বীনা দাঙরমনাঁ অহীতত্ক্ধবাঁ বিতলিলা হাসন 
নঙ্ন্ন মন্ধুতাক্হাহি বিবিলা$জব্ীত্নবাক্ক লজ ॥ 

স্ীহানবস্তয তত্লিমতৃ। 

জ্ব্যাননন বৈদেহি সহিতং স্ুুরক্রমতলে হৈমে মহামগ্ডপে 

_ মধ্যে পুষ্পক আসনে মণিময়ে বীরাঁসনে সংস্থিতম্। 
অগ্রে বাচর়তি 'প্রভঞ্জনন্থতে তত্বং মুনীন্দত্রেঃ পরং 

ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভে শ্ঠামলম্ ॥ 
স্পা শপ আজিজ সপ পাপী পা শিপ 

গ্রলয় মেঘের মত অঙ্গকাস্তি, অতি সুকুমার, বীরাসনে উপবেশন, 

এক হস্তে জ্ঞান মুদ্রা, অপর হস্ত পদ্মের মত জান দেশে ন্স্ত। তড়িৎ 

কান্তি শ্রীসীতাদেবী লীলাকমল হস্তে লইয়! পার্থে বসিয়াছেন আর 
ভগবান তাহাকে দেখিতেছেন । মস্তকে মুকুট,  বান্থতে কেযুর, চির- 

উজ্জল শত অলঙ্কারে বিভূষিত শ্রীরামচন্ত্রকে ভজন! করি। 
কল্পবৃক্ষতলে সুবর্ণের মহামগ্ডপ । তন্মধ্যে মণিময় অথচ পুষ্পের মত 

কোমল আসন। শ্রীভগবান্ সেই আসনে বীরাসনে উপবিষ্ট, সঙ্গে বিদেহ- 

রাজতনয়া । অগ্রে শ্রাহ্গমান তত্ব কথ! -জিজ্ঞানী। করিতেছেন ) মুনি 
শ্রেষ্ঠগণ পরমতত্ব ব্যাখা! করিতেছেন। শ্ীভরত লক্ষণাদি পরিবৃত 

স্টামল শ্রীরামচন্দ্রকে ভজন! করি । ইনি রাজার রাজা, রখুকুলের সর্বশ্রেষ্, 



বিচার-চন্দ্রোদয় । ৬৫৩ 

_ বাজরাজং রঘুবরং কৌশল্যানন্বর্ধানং। 
ভর্থং বরেণ্যং বিশ্বেশং রঘুনাথং জগদ্গুরুম্॥ 

শ্রীরামস্তবরাজে। 

ক 

প্রাতঃম্মরণ স্তোত্রম্। 

প্রাতঃ স্মরামি রঘুনাথমুখারবিন্দং মন্দস্মিতং মধুরভাবি বিশালনেত্রম্ । 

কর্ণাবলন্বি-চল-কুগুল-শোভিগণ্ডং কর্ণীস্তদীর্ঘনয়নং নয়নাভিরামম্ ॥ ১ 

প্রাতর্ভজামি রঘুনাথ-করারবিন্ং রক্ষোগণায় ভয়দং বরদং নিজেভ্যঃ। 
যদ্রাজসংসদি বিভজ্য মহেশশ্চাপং সীতা করগ্রহণমজলমাঁপ সম্তঃ ॥ ২ 

প্রাতর্নমামি রঘুনাথ পদারবিন্দং পদ্মান্থুশাদি শুভরেখি সুখাবহং মে। 
যোগীন্ত্রমানস-মধুব্রত-সেব্যমানং শাপাপহং সপসি গৌতমধর্মবপত্্যাঃ ॥ ৩ 

শা পিপি পপ পল্লি পপ পাশাপাশি টিলা টা শিক্পাপিপীিটাাীশী শা শিলাপটাশীীপাীপিপশাাপাশপা) 

কৌশল্যার আনন্দ ইনি বর্ধন করেন, ইনিই বরনীয় ভর্গ, ইনিই বিশ্বেশ্বর, 

ইনিই রঘুনাথ, ইনিই জগদৃগ্ডরু। 

শধ্যাত্যাগ করিয়াই রঘুনাথের মুখকমল স্মরণ করিতেছি । আহা 
কি সুন্দর মন্দ মন্দ হান্ত, কি মধুর ভাষা, কি বিশাল নেত্র কর্ণাবলম্বনে 
চঞ্চল কুণ্ডল নীলগগ্ুস্থলে কি শোভা বিস্তার করিতেছে । নয়নানন্দকর 

আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু । আহা! ইহ! কত সাধ জাগাইয়া দিতেছে। এই 
প্রাতঃকালে রঘুনাথের করকমল স্মরণ করিতেছি। এই হস্ত রাক্ষস- 
গণের কত ভীতি জন্মাইয়াছিল আবার নিজ জনকে বর দিবার সময় ইহা 

কত সুন্দর। এই হস্ত জনক সভায় হরধনুভঙ্গ করিয়া যখন সীতার 

করকমল গ্রহণ করিয়াছিল তখন কত নুন্দর দেখাইয়াছিল ; ইহার 

চিন্তাতে সন্ত সস্ভত কতই মঙ্গল হয়। অন্ত গ্রভাতে রঘুনাথের পাদপন্সে 



৬৫৪ বিচার চোদ । 
2৯০৯৩ এসবি পা ১০৯ সাপ... 

রাদামি ব্চসা রুনাখ-রাম বগ্যোবহারি সকলং শমলং করোতি। 
যৎ পার্বতী স্বপতিন! সহ ভোক্ত-কামা৷ প্রীত্য। সহস্রহরিনাম সমং জজাপ ॥9 

প্রাতঃ শ্রয়ে শ্রুতিম্থৃতাং রঘুনাথমৃণ্ডিং নীলাম্বুদোপলসিতেতর রত্বনীলাম্। 
- আমুক্ত-মৌক্তিক-বিশেষ-বিভূষণাঢ্যাং ধ্যেয়াং সমস্তমুনিভির্জনমুক্তিহেতূম্ ॥৫ 

ষঃ শ্লোক পঞ্চকমিদং প্রফতঃ পঠেদ্ধি নিত্যং প্রভাতসময়ে পুরুষঃ প্রবুদ্ধঃ ৷ 

শ্রীরাম-কিক্কর-জনেষু স এব মুখ্যো-তৃত্ব। প্রয়াতি হরিলোকমনন্তলভাম্ ॥ 

৩ 

শীরামস্তবরাজ?। 

অস্ত শ্রীরা মচন্তরস্তবরাজস্তোত্রমন্ত্স্ত 98 খষিঃ শ্রীরামোদেবত|। 
পপ পাশ শপ পাপা পপ 

প্রণাম করিতেছি। এই পাদপন্সে পন্প রর আদি শুভারেখা কতই সুখ 

বহন করিতেছে। যোগীজ্গণের মানস ভঙ্গ সর্বদা ইহার সেবা করে। এই 
চরণ কমল অহল্যার শাপ মোচন করিয়াছিল। এই প্রভাতে রদঘুনাথ 
রাম নাম আমার বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। ইহা বাকাদোষ হরণ 

করিনা সমস্তই আপ্যায়িত করিতেছে । প্রীপার্বতী মহাদেবের সহিত 
.. এই নামামৃত ভোগ করিবার জন্ত সহমত হরিনাম তুল্য এই রাম নাম জপ 

করেন। এই প্রাতঃকালে শ্রুতি ধাহার চরণে প্রপৃত-সেই রতুনাধ মূর্তি 
আশ্রয় করিতেছি । নীলপন্ষের মত, নীলরত্বের মত ইছা! কতই স্ুন্বর 

স্থনীল। এই মূর্তি আবার লম্বমান দণিমুক্তার কত হার, কত অবঙ্কার 

দ্বারা বিভূষিত। এই মধুর মুর্তি সমস্ত মুনি জনের" মুক্ষির হেতু । যে 

পুরুষ এক মনে এই প্লোক পঞ্চক নিত্য প্রভাত সমগ্জে জাগ্রত হইয়া পাঠ 

করেন তিনি শ্ীরাম-কিস্করগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি অন্তে যাহা লাভ 

- কি পারে নেই রি দো জার কারন 



বিচার-চক্্রোদয় | ৬৫৫ 
পলিসি সলাত সি এপ সিপািিত লও কলা ৯৪ তত সি পরি অপীস্মিপ্িলীিলাস শীল সিসি এস পতিত 

অনুূপ্ ছনর চক সীতা বীরম্। হমান্ শকিঃ। আরাম শ্লীতার্থে পে 
বিনিয়োগঃ | 

হত উবাচ 

" সর্বশান্ত্রার্থতত্বজ্ঞং ব্যাসং সত্যবতীস্তং | 

ধ্বপুত্রঃ গ্রহষটাত্া প্রত্যুবাচ মুনীশ্বরম্ ॥ ৯ 

ঘুধিষ্টির উবাচ । 

ভগবন্ যোগিনাং শ্রেষ্ঠ সর্বশান্ত্রবিশারদ । 

কিং তত্বং কিং পরং জাপাং কিং ধানং মুক্তিসাধনম্। 

শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্ধং ব্রহি মে মুনিসন্তম ॥ ২ 

.... বেদব্যাস উবাচ । 

ধর্মরাজ মহাভাগ শৃণু বক্ষ্যামি তত্বতঃ। 

যৎ পরং য্গুণাতীতং যজ্জ্যোতিরমলং শিবম্ ॥ ৩ 
তদ্দেব গপরমং তত্বং কৈবল্যপদদকারণং। 

শ্রীরামেতি পরং জাপ্যং তারকং ব্রহ্ধসংজ্কং | 

্রহ্মহত্যাদিপাপস্মমিতি বেদবিদ্দো৷ বিছুঃ ॥ ৪ 

শ্রীরাম রামেতি জনা যে জপ্তি চ সর্বদ!। 
তেষাং ভূক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫ 

স্তবরাহ্রং পুর! প্রোক্তং নারদেন চ ধীমত!। 

তৎসর্বং সংগ্রবক্ষ্যামি হরিধ্যানপুরঃসরম্ ॥ ৬ 

তাপত্রয়াঘ্িশমনং সর্ববাধৌধনিকস্তনং। 
দ্বারিদ্রাহঃখশমনং সর্বসম্পৎকরং শিবম্ ॥.? 

বিজ্ঞানফলদং দিব্যং মোক্ষৈকফলসাধনং। 
নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি রামং কৃষণং জগন্ময়ম্ ॥ ৮ 

8৯. 



৬৫৩৬ 0 
"ছি প্মিলািরাই লরি "পরি ৭ হিসি বারি পি রস টির উপ তার ৬ ****স্ইকি তি ৮ ন্ 

অযোধ্যানগরে রম্যে র্মগুপমধাগে ] 
স্মরেৎ কল্পতরোরমূ'লে রত্রসিংহাসনং গুভম্ ॥ ৯ 

তন্মধ্যেইষ্টদলং পন্মং নানারদ্বৈশ্চ বেষ্টিতং। 

স্মরেন্মধ্ে দাশরথিং সহশ্রা্দিত্যতেজসম্ ॥ ১০ 

পিতুরন্কগতং রামমিন্ত্রনীলমণি গ্রভং | 
কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষং বিদ্যুদ্বণাঞ্থরাবৃতম্ ॥ ১১ 

ভান্থুকোটিপ্রতীকাশং কিরীটেন বিরাজিতং। 

রত্বটগ্রবেয়কেমুররত্বকুগুলমণ্ডিতম্ ॥ ১২ 

রত্বকঙ্কণমঞ্জীর কটিস্ত্রৈরলঙ্কৃতং। 
শ্রীবংদকৌন্তভোরস্কং মুক্তাহারোপশো ভিতম্ ॥ ১৩ 

দিব্যরত্বমাুক্মুদ্রিকাভিরলঙ্কতং। 
রাঘব দ্বিভুজং বালং রামমীষৎশ্মিতাননম্ ॥ ১৪ 

তুলসীকুন্দমন্দারপুষ্পমাল্যেরলস্কতং। 
ক্ুরাগুরুকন্ত,রীদিব্যগন্ধানুলেপনম্ ॥ ১৫ 

যোগশান্ত্রেঘভিরতং যোগেশং যোগণাগ্নকং 

সদা ভরতসৌমিত্রিশক্র স্বৈরুপশোভিতম্ ॥ ১৬ 

বিদ্যাধরনু রা ধীশসিদ্বগন্ধর্বকি নরৈঃ | 

যোগীজর্নারদাদ্ৈশ্চ ত্ত.রমানমহূনিশম্।| ১৭ 
বিশ্বামিতরবপি্ঠাদিমুনিতি পরিষেবিতং । 
সনকাদি সুনিশ্রেটেধোগিবৃন্দৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ১৮ 

রামং রঘুবরং বীরং ধনুর্বেদবিশারদং। 
মঙ্গলায়তনং দেবং রামং রাজীবলোচনম্ ॥ ১৯ 

সর্বশাস্তার্থতত্বজমাননা করনুন্নরং | 

কৌশল্যানঙগনং রাঁমং ধনুর্বাপধরং হরিম্ ॥ ২৯ 



বিচার-চন্দ্রোদয় | | ৬৫৭ 

এবং সঞিত্তয়ন্ বিষু যজ্জেযোতিরমলং বিভুং। 
প্রহৃষ্টমানসো! তৃত্বা মুনিবর্ধ্যঃ স নারদঃ ॥ ২৯ 

সর্ধলোকহিতার্থানর তুষ্ঠাব রঘুনন্দনং। 
কৃতাঞ্জলিপুটে। তৃত্ব! চিন্ত়্ুতং হরিম্ ॥ ২২ 

বদেকং য্পরং নিত্যং যদনস্তং চিদাআ্বকং | 

ধদেকং ব্যাপকং লোকে তন্ররপং চিন্তয়াম্যহম্ ॥ ২৩ 
বিজ্ঞানহেতুং বিমলায়তাক্ষং প্রজ্ঞানরূপং স্বন্থুখৈকহেতুং 

শ্রীরামচন্ত্রং হরিমাদিদেবং পরাৎপরং রামমহং ভজামি ॥ ২৪ 

কবিং পুরাণং পুরুষং পুরস্তাৎ সনাতনং যোগিনমীশিতারং | 
অণোরণীয়াংস-মনস্তবীর্যাং প্রাণেশ্বরং রামমসৌ দরর্শ ॥ ২৫ 

নারদ উবাচ। 

নারায়ণং জগক্লাথমভিরামং জগৎপতিং। 

কবিং পুরাণং বাগীশং রামং দশরথাঅুজম্ ॥ ২৬ 

রাজরাজং রঘুবরং কৌশল্যানন্দবদ্ধনম্। 
ভর্গং বরেণাং বিশ্বেশং রঘুনাথং জগদ্গুরুম্ ॥ ২৭ 

সত্যং সতাপ্রিয়ং শ্রেষ্ঠং জানকীবল্লভং বিভূং। 
সৌমিত্রিপূর্ব্বজং শান্তং কামদং কমলেক্ষণম্ ॥ ২৮ 

আদিতাং রবিমীশানং দ্বণিং হূর্যামনাময়ং। 

আনন্গরূপিণং সৌমাং রাঘবং করুণাময়ম্ ॥ ২৯ 

জামদগ্যং তপোমুত্তিং রামং পরগুধারিণং | 

বাকৃপতিং বরদং বাচ্যং শ্রীপতিং পক্ষিবাহনম্ ॥ ৩৯ 

প্রীশাঙ্গ ধারিণং রামং চিন্ময়ানন্দবিগ্রহং | 

হলধৃগ্বিষুমীশানং বলরামং ক্কপানিধিম্॥ ৩১ 



৬৫৮ বিচার-চজ্জোদয় । 
শাসপশি সিন স্পট নাসজ ০ ০ দিল্লী ৬. পাটি পাস উস পাতিল লা পপি বাতাস জবিতে! 

বলত কুপানাথং জগন্মোহনমচাতং | 
মতস্তকৃর্মবরাহাদিরূপধারিণমব্যয়ষ্ ॥ ৩২ 
বাস্দেবং জগদ্যোনিমনাদিনিধনং হরিং। 
গোবিন্দং গোপতিং বিষণ গোগীজনমনোহরম্ ॥ ৩৩ 
গোগোপালপরীবারং গোপকন্ালমাতৃতং । 

বিছ্যুৎপুঞ্জপ্রতীকাশং রামং কৃষণং জগন্ময়ম্ ॥ ৩৪ 

গোগোপিকাসমাকীর্ণং বেখুবাদনতৎপরং। 
কামরূপং কলাবস্তং কামিনীকামদং বিভূম্ ॥ ৩৫ 

মন্মথং মথুরানাথং মাধবং মকরধ্বজং। 

শ্ীধরং শ্রীকরং শ্রীশং শ্রীনিবাদং পরাৎপরম্ ॥ ৩৬ 

ভূতেশং ভূপতিং ভদ্রং বিভৃতিং ভূতিভূষণং । 

সর্বছঃখহরং বীরং দৃষ্টদাঁনববৈরিণম্ ॥ ৩৭ 
শ্রীনুসিংহং মহাবাহুং মহাস্তং দীগ্ততেজসং। 
চিদ্দানন্দময়ং নিত্যং পপ্রপবং ছাতিরূপিণম্ ॥ ৩৮ 
আদিত্যমগুলগতং নিশ্চিতার্থন্বরূপিণং । 

ভক্তপ্রিয়ং পদ্মনেত্রং ভক্তানামীপ্সিতপ্রদম্॥ ৩৯ 
কৌশল্যেয়ং কলামূর্তিং কাকুতস্থং কমলাপ্রিয়ং । 
সিংহাসনে সমাসীনং নিত্যব্রতম কৃন্মষম্ ॥ ৪৯ 

বিশ্বামিত্রপ্রিয়ং দাস্তং শ্বদারনিয়তব্রতং । 
যজ্েশং ষক্তপুরুষং যজ্ঞপালনতৎপরম্ ॥ ৪১ 

সতাসন্ধং জিতক্রোধং শরণাগতবধসলং । 

_. সর্ধক্লেশাপহরণং বিভীষণবরপ্রদষ্ ॥ ৪২ 
দশগ্রীবহরং রৌন্্রং কেশবং কেশিমর্দনং । 
ৰালিগ্রমখনং বীরং ুগ্রীবেক্ষিতরাজ্যম্ ॥ ৪৩ . 

ছি ছি জি সন পর লিল ৪০ 



০০৯ 

বিচারশ্চন্দ্রোদয়। ৬৫৯ 
কে 

নরবানরদ্েবৈশ্চ সেবিতং হন্গুমতপ্রিয়ং । 
শুদ্ধং সুক্পং পরং শাস্তং তারকং ব্রহ্মরূপিণম্ ॥ ৪৪ 

সর্বভূতাত্বভৃত্থং সর্বাধারং সনাতনং। 
সর্ধকারণকর্তীরং নিদানং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৪৫ 

নিরাময়ং নিরাভাসং নিরবন্ধং নিরঞ্জনং | ্ 
নিত্যানন্দং নিরাকারমদ্বৈতং তমসঃ পরম্ ॥ ৪৬ 
পরাতপরতরং তত্বং সত্যানন্দং চিদীআ্মকং। 

মনসা শিরস! নিত্যং প্রণমামি রঘৃত্তমম্ ॥ ৪৭ 
হুর্যামওলমধাস্থং রামং সীতাসমন্বিতং | 

নমামি পুগুরীকাক্ষমাঞ্জয়েগুরুং পরম্ ॥ ৪৮ 

নমোহস্ত'বাসুদেবায় জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ। 

নমোহস্ত রামদেবায় জগদানন্দরূপিণে ॥ ৪৯ 
নমো বেদাস্তনিষ্ঠায় যোগিনে ব্রন্মবাদিনে । 
মায়ামোহনিরাসায় প্রপন্নজনসেবিনে ॥ ৫০ 

বন্দামহে মহেশানং চণ্ডকোদগুথগ্ডনং। 

জানকীহদয়ানন্দবধ্ধনং রঘুনন্দনম্ ॥ ৫১ 

 উতৎকুল্লামলকো মলোৎপলদলশ্তামায় রামায় তে 

কামায় গ্রমধামনোহরগুণগ্রামায় রামাত্বনে । 

যোগারঢমুনীন্্রমানসসরোহংসার় সংসারবি- 
ধ্বংসায় স্ফুরদোজসে রঘুকুলোত্তংসায় পুংসে নমঃ ॥ ৫২ 

ভঝোস্তবং বেদবিদাং বরিষ্টমাদিত্যচন্ত্রানলন্থ প্রভাবং। 
সর্বাত্বকং সর্বগতত্বরূপং নমামি রামং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৫৩ 
নিরঞ্নং নিশ্রতিমং নিরীহং নিরাশ্রয়ং নিফলমপ্রপঞ্চং |... 
নিত্যং ধ্রবং নির্বিষয়ন্বরূপং নিরস্তরং রামমহং ভজামি ॥ ৫৪ 



১১১ বিচার-চন্দোদয় । 
বি পি হত সিট সাপ” ৭৮" চিএ হিট ভর উল শী ৬ ৯০৯ পল ভিত ঈপটিি ৬০৭৯ 

ভবান্ধিপোতং ভরতাগ্রজং তং ভক্তপ্রিয়ং ভাহুকুলপ্রদীপং। 

ভূতত্রিনাথং ভূবনাধিপং তং ভজামি রামং ভবরোগবৈগ্তাম্ ॥৫ৎ 
সর্বাধিপত্যং সমরাঙ্গ ধীরং সত্যং চিানন্দময়ন্বক্বপং | 

সত্যং শিবং শাস্তিময়ং শরণ্যং সনাতনং রামমহং ভজামি ॥ ৫৬ 

কার্ধ্যক্রিয়াকারণমপ্রমেয়ং কবিং পুরাণং কমলায়ভাক্ষং | 

কুমারবেস্তং করুণাময়ং তং কল্পদ্রমং রামমহং ভজামি ॥ ৫৭ 

ব্লোকানাথং সরসীরুহাক্ষং দয়ানিধিং ঘন্বিনাশহেতুং। 

মহাবলং বেদনিধিং স্থুরেশং সনাতনং রাঁমমহং ভজামি ॥ ৫৮ 

বেদাস্তবেদ্ং কবিমীশিতারমনাদিমধ্যান্তমচিন্ত্যমাস্তং। 

অগোচরং নির্মলমেকরূপং নমামি রামং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৫৯ 

অশেষবেদাত্মকমাদিসংজ্ঞমজং হরিং বিষুমনন্তমাস্তং | 
অপারসন্থিৎসুখমেকরূপং পরাৎপরং রামমহং ভজামি ॥ ৬৯ 

তত্বস্থরূপং পুরুষং পুরাণং শ্বতেজসা পূরিতবিশ্বমেকং । 

রাজাধিরাজং রবিমগুলম্থং বিশ্বেশ্বরং রাঁমমহং ভজামি ॥ ৬১ 

লোকাভিরামং রঘুবংশনাথং হরিং চিদানন্দময়ং মুকুন্দং । 

অশেষবিস্ভাধিপতিং কবীন্ত্রং নমামি রামং তমসঃ পরন্তাৎ 1 ৬২ 

যোপীন্দ্রসজ্ঘৈশ্চ জুসেব্যমানং নারারণং নিশ্মলমাদিদেবং | 
নতোৎন্মি নিত্যং জগদেক নাথমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তাৎ ॥ ৬৩ 

বিভৃতিদং বিশ্বস্থজং বিরামং রাজেন্ত্রমীশং রঘুবংশনাথং। 
অচিস্তযমব্যক্তমনন্তসূর্তিং জ্যোতির্য়ং রামমহং ভজামি ॥ ৬৪ 

অশেষসংসারবিহারহীনমাদিত্যগং পূর্ণস্থথাভিরামং । 

সমস্তসাক্ষিং তমসঃপরগ্তার্লারার়ণং বিষুঃমহং ভজামি ॥ ৬৫ 

মুনীন্্রগুহং পরিপূর্ণকামং কলানিধিং কলুষনাশহেতুং । 

পরাৎপরং যৎপরমং পৰিজ্রং নমামি রামং মহতো! মহাস্তম্ ॥ ৬৬ 



বিচার-চন্দ্রোদর । ৬৬৯ 
এ ৯ পি পিপি এসি সী পপি ৮০ 

বরহ্ম। বিষুশ্চ রুত্রশ্চ দেবেন্দ্র! দেবতাস্তথা | 

আদিত্যাদিগ্রহাশ্চৈব হমেব রঘুনন্দন ॥ ৬৭, 
তাপসা খষয়ঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ মরুতস্তথ! । 

বিপ্র। বেদাস্তথা যজ্ঞাঃ পুরাণধন্মসংহিতাঃ ॥ ৬৮ 

বর্ণাশ্রমান্তথা ধর্ম বর্ণধর্মাস্তথৈৰ চ। 

ষক্ষরাক্ষসগন্ধর্বা দিকৃপালা দিগ্গজাদয়ঃ ॥ ৬৯ 

সনকাদিমুনিশরেষ্টান্বমেব রঘুপুক্গব । 

বসবোহষ্টো ত্রয়ঃ কালা রুদ্রা একাদশ স্ৃতাঃ ॥ ৭* 
তারক! দশদিক চৈব ত্বমেব বঘুনন্দন। 
সপ্তদ্ধীপাঃ সমুদ্রাশ্চ নগা নগ্তস্তথ। দ্রমাঃ ॥ ৭১ 

স্থাবর! জঙ্গমাশ্চৈব ত্বমেব রঘুনায়ক। ূ 
দেবতিরযযত্বনুষ্যাণাং দানবানাং তখৈব চ ॥ ৭২ 

মাতা পিতা তথ! ভ্রাতা ত্বমেব রঘুবল্লভ। 

সর্কেষাং ত্বং পরং তরঙ্গ ত্বন্ময়ং সর্বমের হি ॥ ৭৩ 

সবমক্ষরং পরং জ্যোতিত্বমেব পুরুষযোত্তম | 

ত্বমেব তারকং ব্রন্ধ ত্বত্তৌইন্যান্সৈব কিঞ্চন ॥ ৭৪ 

শান্তং সর্বগতং হুক্মং পরং ব্রহ্ম সনাতনং। 

রাজীবলোচনং রামং প্রণমামি জগৎপতিম্ ॥ ৭৫ 

ব্যাস উবাচ । 

ততঃ প্রসন্নঃ শ্রীরাম প্রোবাচ মুনিপুঙ্গবম্। 

তষ্টোহস্মি মুনিশারদল বৃণীঘ বরমুত্তমম্ ॥ ৭৬ 

নারদ উবাচ। . 

যদি তুষ্টোহসি সর্ধাক্ত শ্রীরাম করুণাঁনিধে। 

তনর্িদর্শনেনৈব কৃতার্ধোইহং সদা! গ্রভো ॥ 9? 

৪.8: ক 



৬৭ বিচার-চক্জ্রোদয় । 
৮ তলা ৩ ৬তাশিন কেস জিত ভা জার জরা ০০২৬২ ৯ পম পিসি বলা পাস লা লি ০% 

ধন্তোহহং ক্কতকুত্োহ্হং পুণোহ্হং পুরুযোতম । 

অগ্তমে সফলং জন্ম জীবিতং সফলঞ্চ মে ॥ ৭৮ 

অদ্ভ মে সফলং জ্ঞানমদ্য মে সফলং তপঃ। 

অস্ত মে সফলং কর্ম ত্বৎপাদাস্তোজদর্শনাৎ ॥ ৭৯ 

অন্ত মে সফলং সর্বং ত্বশ্নামন্মরণং তথা । 

ত্বংপাদাস্তোরুহদন্বসতুক্তিং দেহি রাখব ॥ ৮* 

ব্যাস উবাচ। 

ততঃ পরমসংগ্রীতঃ স রামঃ প্রাহ নারদম্ ॥ ৮১ 

শ্রীরাম উবাচ। 

মুনিবর্ধ্য মহাভাগ বরমিষ্টং দদামি তে। 

ধৎ ত্বয়! চেগ্সিতং সর্বং মনসা তপ্তবিষাতি ॥ ৮২ 

নারদ উবাচ। 

বরং ন যাচে রঘুনাথ যুদ্বৎপাদাজ ভক্তিঃ সততং মমাস্ত। 

ইদ্ং প্রিয়ং নাথ বরং প্রষাচে পুনঃ পুনস্বমমিদমেব যাঁচে ॥ ৮৩ 

ব্যাস উবাচ। 

ইত্যেবমীড়িতে। রাম: প্রাদাৎ তশ্মৈ বরাজ্তরং। 
বীরো রামো মহাতেঞ্জাঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ্জ॥ ৮৪ 

অধ্বৈতমমলং জ্ঞানং স্বনামম্্রণং তথা। 
অন্তর্র্ধো জগরাথঃ পুরতন্তস্ত রাঘবঃ ॥ ৮৫ 

ইতি শ্রীরঘুনাথস্ত স্তবরাজমন্ুত্তমং | 
সর্বসৌতাগ্যসম্পতিদায়কং মুক্কিদং শুভম্ ॥ ৮৬ 
কথিতং ত্রঙ্গপুত্রেণ বেদানাং সারমুত্মং।.. 
গহাদ গুহতমং দিব্যং তব প্েহাৎ প্রকীর্তিতম্ & ৮৭ 



বিচার-চন্রোদয় | ৬৬৩ 
উজির পি শি তি পদ তি রর ই ই ও ৯ ৬৮ তল তি পিন কি তা দ্র ৬ ভিত ০:৯০: উকিল ত এ ন্ রি ০২৪ 

০০ স্ লেইস ভিত রী ৩ পিতা লা) লি, 

যঃ পঠেচ্ছ খুষাঘাপি ত্রিসন্ধাং শ্দ্ধয়াস্িতঃ 
্রজ্মহত্যাদিপাপানি তৎসমানি বহুনি চ ॥ ৮৮ 

্বণন্তেয়ং সুরাপানং গুরুতব্লগতিস্তথা। 

গোবধাহ্যপপানি অনৃতাৎ সম্তবানি চ। . 

সর্কৈঃপ্রমুচ্যতে পাপৈঃ কল্লাধৃতশতোস্তবৈঃ ॥ ৮৯ 

মানসং বাচিকং পাপং কর্মী সমুপাজ্জিতং । 

 শ্রীরামন্মরণেনৈব তক্ষণান্নস্তি গ্রবম্ ॥ ৯১ 
ইদং সত্যমিদং সত্যমেতদিহোচাতে | 

রামঃ সত্যং পরং ব্রহ্ম রামাৎ কিঞ্িন্নবিদ্ততে । 

তশ্মাদ্রামস্বরূপং হি সত্যং সত্যমিদং জগৎ ॥ ৯২ 

ভ্রীরামচন্্র রঘুপু্গব রাজবরধ্য রাজেন্দ্র রাম রঘুনায়ক রাঘবেশ। 
রাজাধিরাজ রঘুনন্দন রামচজ্ দাসোহহমদ্য ভবতঃ শরণাগতোইশ্মি ॥৯৬ 

বৈদেহীসহিতং সুরক্রমতলে হৈমে মহামণ্ডপে 
মধ্যে পুম্পক আসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্। 

আগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনন্ুতে তব্বং মুনীন্ত্ৈঃ পরং 
ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভল্ে শ্রামলম্ ॥ ৯৪ 

রামং রত্বকিরীটকুগুলযুতং কেমুরহারাম্বিতং 

সীতালক্কতবামভাগমমলং সিংহাদনস্থং বিভূম্। 

সুগ্রীবাদিহরীশ্বরৈঃ সুরগণৈঃ সংসেবামানং সদা 

বিশ্বামিত্রপরাশরাদিমুনিভিঃ সংস্তযমানং প্রতুম্॥ ৯৫ 

সকলগুণনিধানং যোগিতিঃ স্তঘমানং : 

ভুজবিজিতসমানং রাক্ষসেন্্রাদিমানম্। 

মহিতনৃপভয়ানং লীতয়া শোভমানং 

 ম্মরহায়বিমানং প্রক্ধ রামাভিধানম্ ॥ ৯৬ 



৬৬৩৪ বিচার-চন্দ্রোদয় | 
লে ত* লা সিসির জট অটল ০ ৯০৯ ক "একা ইসি ৬ ০৯ আক টা কী ৪ সপ ৯০ টি» এ ছি নল হস উল পতি ও ৮ সপ ও তি পাত ৯ ০২ ০৩০55 পিপি ৪ সি 

রুবর তব ব ুর্িশ্ামকে মানদাজে 
নরকগতিহরং তে নামধেয়ং মুখে মে। 

অনিশমতুলতক্ত। মন্তকং ত্বৎপদাজে 

ভবজলনিধিমগ্নং রক্ষ মামার্তবন্ধো! ॥ ৯৭ 

রামরদ্রমহং বন্দে চিত্রকূটপতিং হরিম্। 
কৌশল্যাভক্তিসভূতং জান কীকঠভূষণম্ ॥ ৯৮ 

ইতি শ্রীসনৎকুমারসংহিতায়াং নারদোক্তঃ শ্রীরামচন্ত্রস্তবরাজঃ সম্পূণঃ। 

শ্রীরামরক্ষ! কবচম্ । 

শ্ীগণেশায় নমঃ। শ্রীপীতারামচন্ত্রাত্যাং নমঃ। অথ রামরক্ষা 

কবচং। 

অন্ত প্রীরামরক্ষাকবচ মন্ত্রন্ত বুধকৌশিকখধিঃ শ্রীপীতারামচঞ্জে।- 

দেবতা অনুপ ছন্দঃ। সীতা শক্তিঃ ্রীমন্ধনুমান্কীলকং শ্রীরামচসর প্রীতার্থে 
রামরক্ষা কবচ জপে বিনিয়োগঃ | 

অথ ধ্যানম্। ধ্যায়েদাজানুবাছং ধৃতশরধনুষং বন্ধপন্মাননস্থং 

পীতং বাসোবসানং নবকমলদল-স্পর্ধিনেত্রং গ্রসন্নম্। 

ৰামাঙ্কারূঢ়দীত! মুখকমলমিলল্লোচনং নীরদাভং 

নানালঙ্কারদীপ্তং দধতমুরুজটামগ্ডলং রামচন্ত্রম্ ॥ 

চরিতং রখুনাথন্ত শতকোটি গ্রবিস্তরং |« 
একৈকমক্ষরং পুংসাং মহাপাতক নাশনং 1 ১ 

ধ্যাত্ব। নীলোৎপলস্তামং রামং রাজীবলোচনং । 

জানকী লক্মণোপেতং জটামুকুট-মণ্ডিতম্॥ ২ 



বিচার-চন্দ্রোদয়। | ৬৬৫ 
এ ৩ হলখলাস্িশ্সিনিলী ও পা কির ৫ জি কি তান্ত্রিক লী দল তর চপ ০ রা রি জ্িলীনিিএলি ও ঠা, রি জান ডা । পদ লী সি এ বাজ জল পা তি জা ্ 

সাসিতুণধনুর্বাণ-পাণিং নক্তচরাস্কং। 
স্বলীলয়া জগভ্রাতুমাবিভূতিমজং বিভৃং | ৩ 

রামরক্ষাং পঠেৎ প্রাজ্ঞঃ পাপদ্বীং সর্বকামদাম্ ॥ ৪ 

ও শিরে! মে রাঘবঃ পাতু ভালং দশরথাত্মজঃ। 

কৌশলোয়ো দুশৌ পাতু বিশ্বীমিন্রপ্রিয়ঃ ক্রুতী ॥ ৫ 

স্রাণং পাতু মখত্রাতা মুখং সৌমিত্রিবংসলঃ ৷ 
জিহবাং বিদ্যানিধিঃ পাতু কং ভরতবন্দিতঃ ॥ ৬ 

বন্ধ দিব্যানুধঃ পাত তুজৌ ভগ্নেশকার্ম্ুকঃ। 
করৌ সীতাপতিঃ পাতু হদয়ং জামদা গ্র্যজিৎ ॥ ৭ 

বক্ষঃ পাতু কবন্ধারিঃ স্তুনৌ গীর্ববাণ বন্দিতঃ। 
পারে৷ কুলপতিঃ পাতু কুক্ষিমিক্ষাকুনন্দনঃ ॥ ৮ 

মধ্যং পাড় খরধবংসী নাভিং জান্ববদা শ্রয়ঃ | 

গুহাং-জিতেন্দিয়ঃ পাতু পৃষ্ঠং পাতু রৃত্তম ॥ ৯ 

স্গ্রীবেশ কটিং পাতু সকৃথিনী হন্ুমৎপ্রতূঃ | 

উ্ধরঘৃত্মঃ পাতু রক্ষকুলবিনাশরৃৎ ॥ ১০ 
ভান্থনী সেতুৎ পাতু জঙ্ঘে দশমুখাস্তকঃ। 
পাঁদৌ বিভীষণশ্রীদঃ পাতু রামোইখিলং বপু$ ॥ ১১ 

এতাং রাম-বলোপেতাং রক্ষাং যং স্ুকৃতী-পঠেৎ। 

স চিরারুঃ সুখী পুরী বিজয়ী বিনয়ী ভবেৎ ॥ ১২ 

পাতীলভৃধরব্যোমচারিণ্হন্নটারিণঃ | 
ন দ্রষ্টমপি শক্তান্তে রক্ষিতং রামনামভিঃ ॥ ১৩ 

রামেতি রাঁমভদ্রেতি রামচন্দ্রেতি বা ম্মরন্। 

নরো ন লিপাতে পাপৈরভূঁ্তিং মুক্তি্জ বিন্দতি ॥ ১৪ 



৬৬১ ' বিচার-চন্দ্রোদয়। 
৮ 

শিখি লাম সি লিপ উরি, ক তাল অতল লি, পালি পরি পো শামি লাস সি ত্িস্িি পোি পানি পস্িগািিঠা ৯ পিতা টান তা পলিসি লো্রাসি লোড সস সি এলো সনি, লা ৯১ 

জগজ্দৈত্রৈকমন্ত্রেণ বামনাক্াভিমন্ত্রিতং। 
ধঃ করে ধারয়েতন্য করস্থাঃ সর্বাসিদ্ধয়ঃ ॥ ১৫ 

তৃর্জপত্রে ত্িমাং বিদ্যাং গন্ধচন্দনচচ্চিতাং 
কুত্বা বৈ ধারয়নেদ্যস্ত সোহভীষ্টং ফলমাপ্র,য়াৎ ॥ ১৬ 

কাকবন্ধা! চ যা নারী মুতবৎসা চ যা ভবেৎ। 

বহবপত্যা। জীববৎসা! সা ভবেক্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ 
বজ্জপঞ্জরনামেদং যো রামকবচং পঠেৎ। 

অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্বত্র লভতে জয়মঙ্গলম্ ॥ ১৮ 
আদিষ্টবান্ যথা স্বপ্রে রামরক্ষামিমাং হরিঃ। 
তথ! লিখিতবান্ প্রাতঃ প্রবুদ্ধে বুধকৌশিকঃ | ১৯ 

আরামঃকল্পবৃক্ষাণাং বিরামঃ সকলাপদাং। 

অভিরামন্ত্রিলোকানাং রামঃ শ্ীমান্ স নঃ গ্রভঃ ॥ ২০ 
ধন্বিনৌ বন্ধনিস্ত্রঘশৌ কাকপক্ষধরৌ শুভৌ । 
বীরৌ মাং পথি রক্ষেতাং তাবুভে। রাঁমলক্ষ্মণৌ ॥ ২১ 

তক্ুেণৌ বূপসম্পরৌ স্ুকুমারৌ মহাবলৌ। 

পুগ্ডরীক বিশালাক্ষৌ চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৌ ॥ ২২ 
ফলমুণাশিনৌ দাস্তো৷ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ । 
পুত্র দশরথপ্তৈতে। ভ্রাতরৌ রামলক্্রণৌ ॥ ২৩ 

শরণেণী সর্ধসত্বানাং শ্রেষ্টো সর্বধনুদ্মতাঁং। 
রক্ষঃকুলনিহস্তারৌ ত্রায়েতাং নো রঘত্বমৌ ॥ ২৪ 
আত্বসজ্জধনূযা বিষুস্পুশ! বক্ষয়াগুগনিষঙ্গদৃঙ্গিনৌ । 
রক্ষণার মম রামলক্ণাবগ্রতঃ পতি সৈবগচ্ছতাম্ ॥ ২৫ 

_. সনন্ধঃ কহচী খড়ী চাঁপবাণধরে। যুবা। 
-. শরচ্ছন্মনোরধোং্ন্সাকং রামঃ পাত সলক্ষণঃ ॥ ২৬ . 



বিচার-ন্দ্রোদয় । গুণ 

অগ্রতত্ত নৃসিংহে। মে পৃষ্ঠতে৷ গরুড়ধবজঃ | 
পার্য়োস্ত ধনুম্মস্তৌ সশরৌ রামলক্্মণৌ ॥| ৭ 
রামে! দাশরথিঃ শুরে! লক্ষষণান্ুচরো বলী। 

কাকুৎস্থঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ কৌশলোয়ো রঘৃত্তমঃ ॥ ২৮ 
বেদান্তবেস্তো যজ্ঞেশঃ পুরাণঃ পুরুষোত্মঃ | 
জানকীবল্লভঃ শ্রীমান্ অপ্রমেয়পরাক্রমঃ ॥ ২৯ 

ইত্যেতানি জপেন্িত্যং মদ্ভক্তোঃ শ্রন্ধয়ান্থিতঃ। 

অশ্বমেধাধিকং পুণ্যং স প্রাপ্পোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩০ 

রামং দূর্ববাদলস্তামং পল্মাক্ষং পীতবাসসমূ। 

স্তবস্তি নামভিদিব্যৈর্ন তে সংসারিণো! নরাঃ ॥ 

রামংলক্ষষণপূর্ববজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং 
কাকুৎস্থং করুণার্ণৰং গুণনিধিং বিপ্রত্রিক্ ধার্দিকম্। 

রাজেন্ত্রং দতাসন্ধং দশরথতনয়ং শ্তামলং শাস্তমূর্তিং 

বন্দে লোকভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং বাবণারিম্ ॥ 
রামায় রামতদ্রায় রামচন্ত্রায় বেধসে। 

রখুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ। 

শ্রীরাম রাম রঘুনন্দন রাম রাম শ্রীরাম রাম ভরতাগ্রজ রাম রাম। 
শ্রীরাম রাম রণকর্কশ রাম রাম শ্রীরাম রাম শরণং ভব রাম রাম ॥ 

শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ মনস! ম্মরামি উনরামচন্দ্রচরণৌ বচস| গৃণামি । 

প্রীরামচন্ট্রচরণৌ শিরস! নমামি শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ শরণং প্রপন্তে॥ 
মাতা রামো৷ মতপিতা রামচন্ত্রঃ স্বামী রামে। মৎসণো রামচন্দ্র; 

সর্বস্ব মে রামচন্ত্রো দয়ালুর্নান্তং জানে নৈব জানে ন জানে ॥ 
দক্ষিণে লক্ষণে! যস্ত বামে চ জনকাত্মজ! | 

পুরতো! মারুতির্ন্ত ত্বং বন্দে রঘুনন্ননষ্ ॥ 



৬৬৮ | বিচার-চক্জরোদয় | 

লোকাভিরামং রণরঙ্গ ধীরং রাঁজীবনেত্রং রঘুবংশনাথম্। 
কারণ্যরূপং করুণাকরং তং শ্ীরামচন্ত্রং শরণং প্রপন্ে ॥ 
মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্টম্। 
বাতাত্মজং বানরযুথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শরণং প্রপদ্যে ॥ 

কুজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরং। 

আরুহৃ কবিতাশাখাং বন্দে বান্মীকি কোকিলম্ ॥ 

আপদামপহর্তীরং দাত।রং সর্বসম্পদাং। 

লোকাভিরামং শ্রীরাম ং ভূয় ভূয়ে৷ নমাম্যহ্ম্ ॥ 
ভঙ্জনং ভববীজানা মর্জনং সুথসম্পদাং। 

তর্জনং যমদূতানাং রাম রামেতি গর্জনম্ ॥ 

রামোরাজমণিঃ সদ! বিজয়তে রামং রমেশং ভে 

রামেণাভিহুতা নিশাচরচমু রামায় তস্মৈ নমঃ । 
রামান্নান্তি পরায়ণং পরতরং রামন্ত দাসোম্ম্যহং 

রামে চিত্তলয়ঃ সদ ভবতু মে ভো! রাম মামুদ্ধর ॥ 

রামরামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে | 

সহত্রানামতত্ত,ল্যং রাম নাম বরাননে ॥ 

ইতি খ্রারামরক্ষ! স্তোত্রং সমাপ্তম্। 

সীতান্তোত্রমৃ। 

হ্ান্ন নীলাভ্তো-দলাভিরাম-নয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাং : 
গৌরাঙ্গীং শরদিন্দু-্ন্দরমুখীং বিস্মের-বিস্বাধরাম্। 

নীলপক্ষের দলের গ্তায় বাহার নয়ন অতি মুন্দর, ধিনি নীলবস্ত্রে 

শোভিতা, বিনি গৌরাঙ্গ, ধাহার মুখ শরচন্ত্রের স্তার সুন্দর, ধাহার 



বিচার-চন্দ্রোদয়। | ৬৬৯ 

কারণ্যামৃতবধিণীং হরিহর-বরঙ্ধাদিভিরন্দিতাং 

ধ্যায়েৎ সর্বজনেপ্সিতার্থ-ফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীম্ ॥ 

প্রণান্ম দিভূজাং শ্বর্ণবর্ণাভাং রামালোকন তৎপরাঁং | 

শ্রীরামবণিতাং সীতাং গ্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥ 

ও শ্রীসীতায়ৈ নমঃ | 

নীলনীরজদলায়তেক্ষণাং রামমানস-সরো-মরালিকাং। 

ভূতভূতিমনিশং প্রদিতৎসতীং ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাম্ ॥ ১ 

রামপাদবিনিবেশিতেক্ষণাং অঙ্গকান্তি পরিভূতহাটকাং। 

চিন্তদারিপরুষোক্তিবিক্লবাং ভাবয়ে মনসি বামবল্লভাম্ ॥ ২ 

এ শি ৮০ পভ এপ ০৪০ প ৮ পপ পপ পপ শা ৯ পাপা কপ 

অধর বিশ্বফলের স্টার রক্তবর্ণ ও হান্তযুক্ত, যিনি করুণামূত বর্ষণ করেন, 

যাহাকে হরিহর ব্রহ্ম! বন্দনা! করেন, ধিনি সকল লোকের বাঞ্চিত ফল 
প্রদান করেন সেই রামপ্রিয়া' জানকীকে আমি ধ্যান করি। 

দ্বিভূজা, স্বর্ণবর্ণ, রামসৃত্তি দর্শনে ব্যগ্রা, রামপত্বী সীতাকে পুনঃ পুনঃ 

গ্রণাম করি। 
নীল পদ্মদলের মত ধাহার আয়ত চক্ষু, রামচন্দ্রের মানস সরোবরের 

ধিনি হংসিনী, ধিনি সর্বদ! সর্ধভূতে কল্যাশ ব্বিধান করেন, সেই রামবল্পভ 

সীতাকে মানসে ভাবনা! করি। ১ 

ধাঁহর নয়ন কমল রামচন্দ্রের চরণে সদ। ন্তত্ত), বাহার - অঙ্গকাস্তি ছারা 

বণবর্ণ লজ্দিত হয়, ধিনি মর্ধরভেদকারী ব্যক্তির প্রতিও পরুযোক্তি প্রয়োগে 
কাতর) সেই রামবন্লতা সীতাকে হৃদয়ে ভাবন! করি । ২ | 



৬৭৬ বিচার-চন্দ্রোদ্য় | 

কুস্তলাকুলকপোলনুন্দরীং রাহুবক্ত,গ-নুধাংশ সুহ্যতিং | 
বাসসা পিদধতীং হিয়াকুলাং ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাম্ ॥ ৩ 

'বাঙমনঃ করণগাং পদানুজে ্বপ্নজাগৃতিযু রাঘবস্তহি। 

দেহকান্তি বিজিতেন্দুমগুলাং ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাম্ ॥ ৪ 

রাম-পাদযুগলং কলয়স্তীং চেতস! বিনিহতাখিল-পাপাং। 

ছায়েব পুরুষ প্রবরেস্থিরাং ভাবয়ে মনসি রামবল্পভাম্ ॥ ৫ 

ইন্দ্ররুদ্রধনদান্ছুপালিটিকঃ সদ্বিমানগণসংস্থিতৈর্দিবি । 
পুষ্পবর্ষমন্থুসংস্ততাজ্বি,কাং ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাম্ ॥ ৬ 

ক 

এ ৮ পপ স্পা শশা পিপি সপ শশী পাশপাশি পি সপ পপ সস আক 

চর্বকুস্তল কপোলদেশ পর্য্স্ত আসাম যিনি অতি স্থন্দরী এবং তাহাতে 

বাহার চন্্রবদন রাহুবক্ত,গত নুধাংস্তর স্তা্ ঝলমল করে ধিনি লজ্জাভরে 
সর্বদা! বসন দ্বার! স্বীয় অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া! রাখেন, আমি সেই রামবল্পভা 

সীতাকে মানসে চিন্তা করি । ৩ ্ 

যিনি কি ্ বপ্রে, কি জাগরণে, সর্বদা রামের চরণকমলে কায়মনোৰাকা 

সমর্পণ করিয়। রহিয়াছেন, যাহার দেহকান্তি চন্ত্রমগুলের শোভাকেও 

তজ্জন্ত জয় করিয়াছে আমি সেই রামবল্লভাকে হদন্বে-ধ্যান করি। ৪ 
যিনি চিত্তে রাম-পাদ-পদ্ম ধ্যান করেন, তজ্জন্ত যিনি চিতে অখিল 

পাতক বিনাশ করিয়াছেন, ধিনি ছায়ার হ্যায় সর্বদা পুরুষ প্রবর রামচন্্রে 

চিরস্থির৷ সেই রামবন্ত্ুভাকে হৃদয়ে ধ্যান করি। ৫* : 

ইন্দ্র, রুদ্র, কুবের, বরুণ, প্রভৃতি বিমানস্থ দেবতাগণ ভক্তিপূর্র্বক 

বাহার চরণে নিরস্তর পুষ্পবর্ষগ পূর্বক ধাহার স্তব করেন, ৬০০৪ 
রামবরভাকে 4 ভাবন! করি। ৬. 



বিচার-্চন্দ্রোদয় । ৬৭১ 

বৈছাতং হি বপুষ! প্রতন্বতীং ধাম বামতনুনির্জিত ত্বিষাং। 
ফুল্লনীরজনিভাং বরাননাং ভাবয়ে মনসি রামবল্পভাম্ ॥ ৭ 
সঞ্চয়ৈ্দিবিষদাং বিমানগৈর্বিশ্ময়াকুলমনোতিরীক্ষিতাং। 
তেজদাপি দধতীং সদা ভূশং ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাম্ ॥ ৮ 
এতদষ্টকমনিষ্টহানিককদ্ যঃ পঠেদথ শৃণোত্যহমু্ে। 
অন্তরায়রহিতস্ত মৈথিলী তন্ত ভূতিমতুলাং প্রধচ্ছতি ॥ ৯ 

শ্ীরামাষ্টকমূ। 
ভজে বিশেষন্ুন্দরং সমস্তপাপথগুনং । 

স্বতক্তচিতরঞ্জনং সদৈব রামমদ্বয়ম্ ॥ ১ 

ধাহার অঙ্গ কাস্তি বিজলীপ্রভাকেও নিশ্রভ করে, যিনি মনোহর দেহ 

দ্বারা স্বর্ণপ্রভাকেও পরাভূত করিয়াছেন, প্রফকুলল কমল সৌনাধ্য বাহার 

নয়নাভিরামমুখে বিরাঙজজ করে, সেই রামবল্লভাকে মানসে ভজন! 

করি ॥ ৭ 

বিমানস্থিত দেবতাবুন্দের বিন্ময়াকুল মানস সমূহ সর্বদা ধাহাকে 

দর্শন করেন, ধিনি সর্বকালে মহাতেজংন্বরূপিনী, সেই রামবন্ত্রভাকে আমি 
মানসে ভাবনা করি । ৮ 

যে বাক্তি প্রতিদিন দিবসমুখ সময়ে এই অনিষ্টনাশন রামবল্লভাষ্টক- 

স্তোত্র পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, শ্রীমৈথিলী সীতাদেবী তাহাকে 
নিষণ্টক অতুল পশধর্যয প্রদান করেন। ৯ 

বিশেষ সুন্দর, সমস্ত পাঁপখগুনকারী, স্বঁভজ্জথনোরপ্রনকারী সেই 
অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্্রকে ভজন করি।১ 

4, 



৬২ বিচার-চজ্ঞোদয়। 

জটাকলাপশোভিতং সমস্তপাপনাশকং । 
স্বতক্তভীতিভগঞ্নং ভজে হ রামমন্রম্ ॥ ২ 

নিজন্বরূপবোধকং কৃপাকরং ভবাপহং। 
সমং শিবং নিরঞ্জনং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৩ 
স্বপ্রপঞ্চকর্িতং হনামরূপবাস্তবং | 

নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥ ৪ 

নিশ্রপঞ্চনির্বিকলনির্লং নিরাময়ং। - 
চিদেকরূপসস্ততং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥ ৫. 

ভবান্ধিপোতরূপকং হাশেষদেহক শ্লিতং। 

গুণাকরং কপাকরং ভজে হু রামমন্য়ম্ ॥ ৬ 
পট ০৮ পপ ০ পা সা জনা ০৯ আপ 

জটাকলাপশোভিত, সমস্ত পাপনাশক স্বীয় ভক্তের ভয়হারী অদ্বিতীয় 

শ্রীরামচন্দ্রকে ভজন! করি । ২ 
ধিনি ক্কপার আকরম্বরূপ এবং ধিনি দয়া করিয়া! ভক্তজনকে নিজের 

স্বরূপ বুঝাইয়া দেন, যিনি ভবরোগ বিনাশ করেন, যিনি সর্বত্র সমান, 
মঙ্গলময় ও নিরঞ্জন এমন অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্ত্রকে ভজন করি। ৩ 

ধিনি বাস্তবিক নামরূপবিহীন হইন়াও নিজের প্রপঞ্চরূপা বশ্বেই আবার 
কল্পিত হয়েন,সেই নিরাকার, নিরাময়,অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্্রকে ভজন! করি 6 

ধিনি নিগ্'র অবস্থায় প্রপঞ্চরহিত নির্বিকল্প, নিশ্শল ও নিরাময় 

অর্থাৎ নিগুণ অবস্থায় বাহাতে মারারুত প্রপঞ্চবিকল্প প্রভৃতি নাই, 
চিন্মান্রবিগ্রহে সর্ব পরিপূর্ণ সেই অদ্বিতীয় প্রীর্মচত্্রকে ভজনা করি। « 

ধিনি এই ভবসাগরের পোত (নৌকা) স্বরূপ, ধিনি অনস্তদেহে 
| পুথক্ পৃথক্হমুষ্ি কল্পনা করিয়াছেন, 'িনি গুণ. ও কপার আকর, এই 

নি রামচ়াকে ভবন করি। % ১. 
টা রি ৪ তে নি 

7 ঃ 

রঙ শর ঃ 



বিচার-চন্দরেছি় | ৬৭৩. 
৮ পা শপ শপ উর ও কাল ২ 

মহাবাক্যবোধকৈ বিরাজমান বাকৃপদৈঃ ৃ 

. পরর্রহ্ধব্যাপকং ভজে হ রামমদয়ম্ ॥ ৭ 

শিবপ্রদং সুখ প্রদং ভবচ্ছিদং ভ্রমাপহং | 

বিরাজমানদৈহিকং ভজে হ রামমদ্য়ম্ ॥ ৮. 

রামাষ্টকং পঠতি যঃ স্ুকরং সুপুণ্যং 

ব্যাসেন ভাষিতমিদং শৃর্ুতে মনুস্তাঃ | 

বিগ্তাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনন্তকীর্ভিং__ 
সম্প্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ যোক্ষম্ ॥ ৯ 

ইতি শ্রীবেদব্যাসবিরচিতৎং শ্রীরামাষ্টকং সমাপ্তম। 

৭ 

আরামমন্ত্ররাজ-স্তোত্রম্। 

শ্রীহ্নুমান্থবাচ। 

তিরশ্চামপি রাজেতি সমবায়ং সমীযুষাং | 

যথা নুগ্রীবমুখ্যানাং বস্তমুগ্রং নমাম্যহম্ ॥ ১ 

সর্বব্যাপী, অদ্বিতীয় শ্রত্রীরামচন্দ্রকে বাকাপদখটিত তত্মসি প্রতি 
মহাবাক্য ও তজ্জনিত বোধ দ্বারা ভজনা করি । ৭ 

যিনি মঙ্গলপ্রদ ও সুখগ্রদ, ভবহারী ও সংসার ভ্রমাপহরণকারী, জীবের 

প্রতি দেহে ধিনি বর্তমান, সেই অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি। ৮ 

যে মানব এই সুপবিত্র ব্যাসভাফিত গ্রীরামাষ্টক শ্রবণ করে, সে বিদ্যা, 
লক্মী, বিপুল সুখ ও কারি প্রাপ্ত হয়, এবং দেহাতে মোক্ষ লাভ 
করে॥৯ -.. 

িনি পথ এ বানরগণের রাজা লই ইনার দা 

পি পসরা পি ক শত 2০2 তো প জা ডান ০৯০ ২ আত শাল 



৬৭৪ বিচার-চক্্রোদয় । 
দিই চারি এস এ ও. ৬টি ভা, এসসি ০৯০ ৮৬০৫ ₹, সিপিএ ৬. উপ সপ লা তসি৬৯৫ ৬1 

সককদেব প্রপন্নায় বিশিষ্টামৈরয়চ্ছিয়ং। 
বিভীষণায়ান্ধিতটে যন্তং বীরং নমাম্যহম্ ॥ ২ 
যে৷ মহান্ পৃজিতো ব্যাপী মহান্ধেঃ করুণামৃতং । 
স্ততে! জটায়ুনা যশ্চ মহাবিষুণং নমাম্যহম্ ॥ ৩ 
তেজসাপ্যায়িতা যস্ত জলস্তি জলনাদয়ঃ | 

প্রকাশতে স্বতন্ত্র যস্তং জলস্তং নমাম্যহম্ ॥ 8 

সর্বতোমুখতা যেন লীলয়! দশিত৷ রণে। 

রাক্ষসেশ্বর-যোধানাং তং বন্দে সর্বতোমুখম্ ॥ ৫ 

বৃভাবস্ত গ্রপন্নানাং হিনন্তি চ তথা নৃষু। 

সিংহঃ সত্বেঘিবোৎরুষ্টন্তং নৃসিংহং নমাঁমাহম্ ॥ ৬ 
ষন্মাদ্ বিভ্যতি বাতার্কজলনেন্ত্রাঃ সমৃতাবঃ | 

ভিয়ং ধিনোতু পাঁপানাং ভীষণং তং নমামাহম্ ॥ ৭ 

প্রণাম করি। যিনি সমুদ্বতটে একবারে শরণাপন্ন বিভীষণকে বিশিষ্টালস্ক 

রাজলক্্ী (প্ররেয় শ্রী) প্রদান করিয়াছিলেন সেই বীরকে আমি প্রণাম করি। 

ধিনি মহান্, যিনি ব্যাপক, ধিনি মহাসমুদ্রের দ্বারা পুজিত হইয়া! করুণামৃত 

বর্ষণ করি্লাছিলেন, জটাবু ষাহাকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই মহাবিষুঃকে 

আমি প্রণাম করি। অগ্নি প্রভৃতি তেজঃপদার্থ যাহার তেজ দ্বারা 

আপ্যারিত হইয়! তেজোবিশিষ্ট হয়েন, যিনি আপনিই আপনার প্রকাশক 

আমি সেই জলন্ত প্রভৃকে প্রণাম করি। যিনি যুদ্ধে রাবণের যোদ্ধাদ্বিগকে 

অবলীলাক্রমে সর্বমুখত্ব দেখাইয়া! ছিলেন, সেই সর্বাতোমুখকে আমি 

প্রণাম করি। যিনি আশ্রিত জনের জন্ত নর ভাব গ্রহণ করেন, করিয়া 

ছুরৃত্তের ঘমন করেন এবং পা্বিক মহুস্ত মধ নিংহের স্া় উৎকৃষ্ট সেই 
নৃসিংহরূপীকে নমস্কার করি। বায়ু, হুর্ধ্য, অগ্পি ও ইন্তর, মৃত্ার সহিত, 
ধা হইতে তীত হয়েন, যিনি পাপের ভয়কেও. ভীত করেন সেই ভীধ 

দি ৮ পিসি হত এ চিনি চি 



বিচার-চক্্োদয়। ৬৭৫ 
+ পাখি পা সামি পরস্পর সাপ ছা লি স্টিম আবির পা পসপি্াতিল তাত এ ৯৯ 

পরস্ত যোগ্যতাপেক্ষারহিতো নিত্যমঙগলং | 

দদাত্যেব নিজৌদার্যযাদ্ যস্তং ভদ্রং নমাম্যহম্ ॥ ৮ 
যো মৃতুং নিজদাসানাং মারয়তাখিলেইদঃ। 

তত্রোদাহ্ৃতয়োর্বন্ধো মুত্যুমৃতাং নমামাহম্ ॥ ৯ 
যৎপাদপদ্-প্রণতে! ভবেদুত্তমপুরুষঃ । 

তমীশং সর্বদেবানাং নমনীক়ং নমাম্যহম্॥ ১০. 

আত্মতাবং সমূতক্ষিপ্য দাস্যেনৈব রধুদ্বহং। 
ভজেহহং প্রত্যহং রামং সসীতং সহলক্ষ্পণম্ ॥ ১১ 

নিত্য প্রীরামভদ্রস্ত কিন্করা ঘম-কিন্করাঃ 

শিষ্যময্ো। দিশস্তহ্) সিব্ধয্তন্ত দানিকাঃ ॥ ১২ 

ইমং হনূমত। প্রোক্তং সন্তরাঙ্গাত্মকং স্তবং। 
পঠেদন্ুদিনং যস্ত স রামে ভক্তিমান্ তবেৎ ॥ ১৩ 
ইতি শ্রীহনুমৎকল্পে মন্্রাজাত্মকং শ্রীরামস্তোন্রং সমাপ্ত 

ভূমি, তোমাকে নমস্কার। অন্তের যোগত্যা আছে কি নাই তাহ ন! দেখিয়াই 

নিজের ওঁদার্ধ্যগুণে নিত্য মঙ্গল দান কর, তোমার মত ভদ্র আর কে 

আছে? তোমাকে নমস্কার । নিজ সেবকের মৃত্যুকে নিবারণ করিয়া 

যিনি নিখিল ইষ্টসম্পাদন বিষয়ে বছ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন,সেই মৃত্যুর 
মৃত্যু তোমাকে প্রণাম । ধাহার পাদপন্নে প্রণত হইলে উত্তম পুরুষ হওয়া 
যায়, সর্বদেব-গ্রপুজিত সেই ঈশ্বরকে নমস্কার । “আমি” এই অভিমান 
ত্যাগ করিয়৷ দাসভাবে সীতা লক্ষণের সহিত বঘুনাথ তোমাকে প্রত্যহ 

ভজন! করি। যাহারা প্রতিদিন রামভদ্তরের সেব। করেন ষমকিস্কর তাহাদের 
কি করিবে? তাহাদের সর্বন্জই মঙ্গল হয় এবং অষ্টসিদ্ধি দাসীর ভ্তার 

তাহাদের সেবক। যে ব্যক্তি হনুমৎ প্রোক্ত এই মন্ত্রাজনামক তব প্রত্যহ 

পাঠ করেন তিনি শ্রারামচন্দ্রের ভক্ত হুয়েন। 



৬৭৩ বিচার-চন্ত্রোদয়। 
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৮ 

শ্ীরামচন্দ্রাষ্ট কম্। 

চিদ্দাকারো ধাতা৷ পরমস্ুখদঃ পাবনতন্- 

মুনীন্ত্ৈোগীপ্রৈর্যতিপতিস্থরেনৈহন্থমতা। 
সদা! সেব্যঃ পুর্ণো জনকতনয়াঙ্গ: নুরগুর 
রমানাথে! রামে! রমতু মম চিত্তে তু সততম্ 1৯ 

মুকুন্দো গোবিন্দো জনকতনয়ালালিতপদঃ 

পদং প্রাপ্তা ষহ্তাধমকুলভবা চাপি শবরী। 

গিরাতীতোহগম্যো বিমলধিষণৈর্বদবচসা 

রমানাথো রামো! রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥২ 

ধরাধীশোহধীশঃ সুরনরবরাণাং রঘ্ুপতিঃ 

কিরীটা কেয়ুরী কনক কপিশঃ শোভিতবপুঃ। 

সমামীনঃ পীঠে রবিশতনিভে শাস্তমনসো 

রমানাথো রামো! রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥৩ 

বরেণাঃ শারণ্যঃ কপিপতিসখে মোহনবপু- 

_ললাটে কাশ্শীরো রূচিরগতিতঙ্গঃ শশিমুপঃ। 
নরাকারে! রামো যতিপতি্থতঃ সংস্যতিহরো 

রমানাথো রামো৷ রমতু মম চিত্তে তু সততম্।॥৪ 
পা পিস আজিজ 

জ্ঞানই ধাহার জাকার, হিনি স্বজন পালন লয় কর্তা, যিনি পরম সুখ 
দ্লান করেন, ধাহার নাম করিলে শরীর পবিত্র হয় ধীহাকে মুনীর, 
(যোগীক, সুরের, ও হছমান সদা! সেবা! করেন, বিনি পূর্ণ, বিনি জনক- 
তনয়াকে স্যার! বামাঙ্ছে ধারণ্.করিয়া আছেন, যিনি দেব, গুরু, সেই 
রমানাখ রাম আমার চিত্তে সর্ব! বিহার করুন) ইত্যাফি। : অমরঘান 
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াক্ষঃ কাশ্ঠামূপদিশতি ধাম শিবদং 

সহত্রং যন্নাক্াং পঠতি গিরিজ! নিত্যমুষসি । 

কলাবুদ্গায়স্তীশ্বরবিধিমুখ! ষস্ত চরিতং 
রমানাথো রামো৷ রমতু মম চিত্তে তু সততম্ 1৫ 

পরে! ধীরো ধীরঃ সুরকুলতবশ্ান্ুরহরঃ 

পরাত্মা সর্ববক্ঞো নরম্ুরগণৈর্গীতষশসঃ। 
অহল্যাশাপদ্বঃ কুণপ-শমনঃ কৌশিকসখো 
রমানাথে! রামে! রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥৩৬ 

সববীকেশঃ শৌরিরধরণিধরশায়ী মধুরিপু, 
রুপেন্ত্রো বৈকুষ্ঠো গজরিপুহরন্তষ্টমনসঃ । 
বলিধ্বংসী বীরে! দশরথস্থতো৷ নীতিনিপুণো 
রমানাথো রুমে! রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥৭ 

কবিঃ সৌমিত্রীড্যঃ কপটমুগঘাতী বনচরে! 
রণশ্লাঘী দাস্তো ধরণিভরহর্তী স্থরনূতঃ | 

অমানী মানজ্ঞে! নিখিলজনপুজ্যে। হৃদিশয়ে! 
রমানাথে! রামে। রমতু মম চিত্তে তু সততম্।৮ 

ইদং রামস্তোত্রং বরমমরদাসেন রচিতং 
উষ্ঃকালে ভক্ত বদি পঠতি যে! ভাবসহিতম্। 

_ মনুম্তঃ স ক্ষিপ্রং জনিমৃতিভয়ং তাপজনকং 

পরিতাজ্য শেষ্ং রঘুপতিপদং যাতি শিবদম্॥৯ 

দত ভে রর জোহ রভাত সনে বে ভি নরক 
ভাবযুক্ত হইক্স! পাঠ করে, সে শীঘ্র জন্মমৃতাভীতি যুক্ত. ও সন্তাপজনক 

ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিদায়ক রামচন্্র পদ প্রাপ্ত হয়॥ 





| হনপ্তন্ম উল্লাঙন 

শীকৃষ্ণ স্তোত্রাণি। 
০ প্টি  প্টি পপি পি তি পি পি পি পি পিট জি পাশ পাটি পি শী পাত পি পি পিসি শট পি এ পট পি শী পি পিসি শর এটি পি এসসি পা পি এ আপি এপি পি পট ৩ টিসি সস 

-্ 





প্রথম স্তবক । 
১: 

ঈীকৃষ্ণ স্বরূপ-রূপ। . 

স্াঁতীহালন: জহ্যনালন্স বাক্াওকন' দাচ্স ভীব্যা। 
সনীঅযইবলীলিপত্ে ন ললীওক্যন্বম্। প্র 
আঁ লরু জর্থলিহিনি মান্নি: | স্বহি: দা আলন্কাতিহ্থা 

বস্বিকালন্হন্বব হানন্ছ' ভদ্ধা বল্বাতত্তন্হব স্ুলযী অল- 
আাধিলী লিভ্সিলা বনু; | ন স্বীস্তুনাতবত্ঘলবলাহান্ ই 
নব্রল্ন ম্মান্বিত্বানী মনন্দলিনি। মন্রা$ন্ই জহ্যাহ্বনাই 
বৃয নীছিজামুতা লালালিত্রঘ ক্সন্্ বন্বনাবান্তী ক্কি লীঘা 

ল হ্লীষ্ব লীস্ত্র। 
্মন্তীওন্য বিশ্ব নাথ নবান্বত্মহালাহিস্ব । 
মধ্যন্ কহঘিনাওব্ার্মা ক্ৌলীওঘলাহান্ হযম্। 
স্বাহীলা বন্ব: স্মত্রা দীলান্ব লবানান্ হরণ । 
সত্ব জহ্হ্যালি মজন্বাষৰ' জাবীক্বল্ ॥ 

| জব্যীনলিমতি। 
্ বক্ষিহালন্হক্যরায জহ্ঘাযা$জিতনন্মীঘি। 

ললী নহান্নবত্বান হুহৰ ত্তদ্থিান্িত ॥ | 

ঁ মুলতী স্বর দাক্সব্বভত্ত:। ক: ঘহদী ইব:। ভ্তনী 
স্বজনিমনি। জা বিপ্মানলান্বি বিক্ষার্ম নবলি। কন 

বি বতরীলি। ধীর াযা। জবা অহ 



৬৮২ বিচার-চন্ড্রোদয়। 
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হবলন্। মাবিল্তনযন্মববিমিলি | মাদাসলঙ্সমন্মালন 

বিশ্লান মঘলি। ব্বাউীহ বির ঘহনীলি। 

[অ্বাঁজহ্যা্ মীবিন্হা ীনীজলম্লায বলাস্থা 
ন্ ঘৃব্তবীকলঘন লঘ্ান বহানাজভ্রহম্। 
হিল কআানভরাজ্ম' অললাবিনলীঙ্কবল্ ॥ € 

বীঘনীনী বনাওবীন ব্বহীলনবাস্মিন। 
বিচ্যাভত্কহ্য্বীতিন হলদভ্বজমঘ্যনল্ ॥ ২ 

 জ্ান্িন্টীলবঙ্গবীববন্িমাহলধনিল। 
ছিন্লনস্নঘা জঙ্যা মৃন্ধী লতরনি ঘন: ॥ 

কাম দা ললী নিষ্কহ্ছমাত লিঃ্হ্যিন্ন্ল ভীলন। 

লিচ্বহ্রবার নিক্কা নীবিন্হা ললী লল: ॥ 

ললী নিক্সলালক্নায হ্লালন্হতিহী। 

জহ্াঘ মীঘীনাম্রাঘ মীহিন্হায নলী লল; ॥ 
পি এ ৬ 

ধাহার প্রশস্ত পঙ্কজ তুল্য নয়ন, মেঘের স্তায় অঙ্গের আভা, বিছাৎ 

তুল্য পরিধেদ্ন বদন ; যিনি দ্বতুপ্, জ্ঞানমুদ্রাতুষিত, বনমালাধারী, ঈশ্বর, 
গোপ গোপী গে। ইত্যাদিতে পরিবৃত কন্পবৃক্ষতলই ধাহার আশ্রয়, 

যিনি উত্তম অলঙ্কারে সজ্জিত, যিনি রত্ব-পন্কজ মধ্যে অবস্থিত ) আর 

যুনাসলিল-তরঙগ সঙ্গী বায়ু নিরস্তর ধাহাকে সেবা করিতেছে, এবডূত 
শ্রীকঞ্চকে চিত্ত ছারা যিনি ভাবন। : করেন তাঁহার সংসার হইতে 

রি হয়। 
ব্রচ্মা৷ বলিলেন বিশ্বরূপে মই দাড়াইগা আছ, তোমাকে প্রপাম। 

তোম। হইতেই বিশ্বের স্ৃপরি-স্থিতি-লয় হইয়া থাকে, তুমিই বিশ্বের ঈশ্বর, 



বিচার-চন্দ্রোদয়। . ৬৮৩ 
পথনাটক, 

নল: জলবনলাম লল: জমল্লানিন । 

লল: জলভ্রলালায় জলব্বানযী নল: ॥ 

অন্তীনীভালিহালায হালাঘান্ধুতলঘধী | 
হলা-লালঘস্থবাঘ লীমিন্হা ললী লম: | 
জন্-ন্-নিলামা জতি-আাহ্যহঘানিন। 
স্দমচ্রসমন্যাম দাগযাহমঘ্তী লল: ॥ 
নব্য্াহুনমীপ্বায নীঘান্বাবাদিলহ্থিলি। 
ন্ধা্রিন্তীন্জরন্তীব্বাম ভীলন্ুব্তন্ম্বাৰিষী ॥ 
বল্পনীতহ্লাম্মীজমাঘিন ননমান্রিন । 

নল: দব্ঘননাবাম স্বীন্ত্যায নমী লম: | 

ভূমি বিশ্বাত্বক, গোবিন্দ তোমাকে প্রণাম। তুমিই জ্ঞানস্বর্ূপ আনন- 
স্বরূপ গ্রীকৃষ্ণ, তুমি গোপীজনের নাথ, গোবিন্দ তোমাকে প্রণাম । 
পদ্পত্রান্কিত নেরের স্টায় তোমার সুন্বর নয়ন, তোমার গলদেশে কমল- 

মালা, তোমার নাভিদেশে লৌকময় কমল, তুমি কমলার পতি, তোমকে 

প্রণাম । মষ্ুরপুচ্ছের চূড়া দ্বারা তোমার মন্তক শেভিত, তুমি মনোরম, 

তোমার বুদ্ধির কুঠত| নাই, তুমি লক্ষ্মীর মানস-হংসরূপী, গোবিন্দ 
তোমাকে প্রণাম । তুমিই কংসের বংশ ধ্বংস করিয়াছ, তোমার হুস্তেই 

কেশি, চাণুর প্রভৃতি অন্থরের! বিনষ্ট হইয়াছে, মহাদেব তোমাকেই : 
বন্দনা করেন, তুমিই পার্থ সারথি হইয়াছিলে, তোমাকে প্রণাম । তুমি 

তত বেণু বাদন করিয়া! জীবকে আকর্ষণ কর, তুমি গোপালরূপেই 

কালিয়দমন করিয়া, তুমি কালিন্দীতটেই সতৃষ্, তোমার বর্ণে চঞ্চল 

_ কুগুল বিরাঙ্গ ফরিতেছে। তোমার অঙ্গে গোপাঙ্গনাগণের বদন কমল- 

মালা শোভা বিস্তার করে, তুমি সর্বদা নৃত্যপরার়ণ তুমি প্রণতজনের 
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নল: মাঘসব্যা্া মীনষ্্রনঘহায তব। 
ঘুনলা জীবিলান্লাত ভব্া অন্নীতত্কাহিহী ॥ 
লিচ্জাম নিলীস্থাত ম্যদ্বামায্মন্ত্রহিহী। 
সত্িলীয়া লন্ন আ্ীজখ্যায নলী নমল: ॥ 

সজীব অহ্লালন্হ দষীহ্ অহলিহ্। 

ক্মাঘিজ্যাঘিন্তুঅন্বল হুছ লান্ৃত্বহ দলী ॥ 
স্বীজহ্যা হল্িমন্বীজ্জাব্ল মীনীলন ললান্তবহ। 

অজাহযামং লন লানুত্বহ জনত্যাহী ॥ 

জযত ভ্মত্বহব্য লাহামব্যম জলাইল। 

বীবিন্হলালন্হ লা বম্ুষ্ব লাঘতর ॥ 
পাও এ চটির চাপা ৮৪ 

প্রতিপালক, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি । তুমি পাঁপ- 

নাশন, তুমি গোবদ্ধন ধারণ করিয়াছিলে, তুমি পৃতনা ও তৃণাবর্তের 

প্রাণ হরণ করিয়াছ, তোমকে প্রণাম । তোমার কলা বা অংশ হয় না, 

তোমার মায়াতে বিশ্ব বিমোহিত, তুমি স্বয়ংশুদ্ধ কিন্তু অশুদ্ধের বৈরী 

তুমি, তুমি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কিছুই নাই, তুমি মহান্, উরু 

তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি । হে পরমানন্ন স্বরূপ ! হে পরমেশ্বর ! 

তুমি প্রসন্ন হও। আধি ব্যাধি সর্প হইয়া আমাকে দংশন করিতেছে ! 

প্রো ! আমাকে উদ্ধার কর। হে শ্ীকু্! হে রুক্সিনীকান্ত! হে 
গ্রোপীজন মনোহর | হে জগদৃগুরো ! আমি সংসারস্াগরে ডুবিতেছি। 
তুমি আমাকে উদ্ধার কর। হে কেশব |. হে রেশনাশন | হে নারায়ণ ! 

হে জনার্দন |: হে গোবিন! হে পরমানন! হে মাধব! আমাকে * 
উদ্ধার কর... ্ 

(লে এই আবি প্রোটন: 
০ 
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৮ 

সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণচরূপ । 

 হ্বীছ্িত্বীনলতী ঘিজ্ৰ ক্মজ্সাহান্ব্রজ্জন: | 
লিজন্বাজহ্যৃত্র ভদ্ধাহাত্বব্ অঙ্জান: | 

সাত্সাজজী$লিত্ঘ্বীওী লজাহান্বব বক্মানর: । 
অস্ত্রমালাজজ: জদ্ী বক্রিন্ নিহ্কী দলিষ্ভিনন্॥ 
জহ্যান্সিজা জহান্জনী ভুবন হকিমত্থী। 

স্নজবলীজলঘন্্ুন: স্মৃনিম্যা লঙ্পাতন্বন: । 

মধ্যনত্রল মনিব অভ্র্মি লন্মন্বাহিল:। 
লল্জানীস্কাব বন্দু নী নীপাী অিথরঙ্া: | 

দুলি বীঘান্নাদিনী, ভ। 

যী লন্হ: অহলানন্হী ঘীহা লীকিনদ্িনী। ইনলদী লক্ম- 
স্বজা বা...নিমলী হত্তবিনী যী..'লীন্তু অলনন্ত্রষ্ত লাদঘান্ধান 
ন ভুলা; । ভীম জ্গীঘাহ্যী ইন্সা:***মীঘন্ধদী ত্বহি: ঘান্থান্। 
দলানী মঈল্ হাল: জ্াহ্ধী রক্ষা মাহ্বনমূ। অভাহচ ঘন্থ 
₹অলাঘিজা হ্িঘহ্বগা। ক্ন্বীলিঅহাহ্লা রস্মক্ঘা 

কত্বছ্জিয: | ইজস্বাত্হলজীওয মনৃত্বহী মুিজীজম: | হত 

| ্বযাতীতী নবী বন ত্বনী শরজ্ধ: | হুয়া ঘা সিনা 
বন্মমালা ছইলি হ্। ক্মঘান্তহী লত্বান্যাছি: জি: জা: 

নি: । অলী দিন স্তৃহানা ন্ব ঘন্সাওল্ুতীছতী হন:""'ন্হা 

মি হজোবি। | মা 

জনি 



প্রপন্ন ঈতা | 

ভূতীয় পল্লপব। 

পাগ্ডব উবাচ। 

প্রহলাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরাক-ব্যসান্বরীষ-শুকশৌনক- জি 
রুষ্মাঙ্ষদার্জুন-বশিষ্ঠ-বিভীষণাদীন্ পুণ্যানিমান্ পরমভাগবতান্ স্মরামি ॥ ১ 

লোমহর্ষণ উবাচ । 

ধন্মো৷ বিবর্ধতি যুধিষ্তির কীর্ভনেন পাপং প্রণশ্ততি বুকোদরকীর্ভনেন। 

শক্রবিনস্তরতি ধনগ্রয়কীর্তনেন মাদ্রীন্ুতৌ কথয়তাং ন ভবস্তি রোগাঃ ॥ ২ 

বন্ধোবাচ। 

ঘে মানব বিগতরাগপরাবরজ্ঞ! নারায়ণং স্থরগুরুং সততং শ্মরস্তি | 

ধ্যানেন তেন হতকিন্বিষচেতনান্তে নাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবস্তি ॥ ৩ 

ইন্দ্র উবাচ। 

নারায়ণে! নাম নরে! নরাণাং ্রসিম্ধচীরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্। 

অনেকজন্সার্জিতপাঁপসজ্ঘং হরত্যশেষং শ্্রতাং সদৈব ॥ ৪ 

যুধিষ্টির উবাচ । ও 

মেঘস্তামং পীতকৌবেয়বাসং শ্রীবৎসাঙ্কং কৌন্তভোতাসিতাঙ্গম্। 

পৃণ্যোপেতং পগুগুরীকায়তান্ং বিষুং বন্দে র্বগোকৈ কনাধম্॥ ৫ 

ভীমদেন উবাচ। 

জলৌদ্মগ্র। সচরাচরা ধর! বিষাণকোট্যাংখিলবিশ্বমুদ্তিন! | 

সমুন্ধ'ত! যেন বরাহরূপিণ! স মে স্ূর্গবান্ এসীদতাম্॥ ৬. 
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অঙ্জুন উবাচ। 

অচিস্ত্যমব্যক্তমনস্তমব্যয়ং বিভ্ুং প্রভূং ভাবিতবিষ্বভাঁবনং। 
ব্ৈলোক্যবিস্তারবিচারকারকং হরিং প্রপন্নোস্মি গতিং মহাত্মনাম্ ॥ ৭ 

নকুল উবাচ। 

ঘদি গমনমধন্তাৎ কালপাশান্বন্ধো! যদি চ কুপবিহীনে জায়তে পক্ষিকীটে। 

কমিশতমপি গত্ব! জায়তে চাস্তরাত্ম! মম ভবতু হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা॥৮ 

সহদেব উবাচ। | 

তস্ত যজ্ঞবরাহস্ত বিষ্ঠোরতুলতেজসঃ। 

প্রণামং যে প্রকুর্বন্থি তেষামপি নমো নমঃ ॥৯ 

| কুস্ত্যবাঁচ। 

স্বকর্মফলনির্দিষ্টাং যাঁং যাং যোনিং ব্রজাম্যহং | 
তশ্তাং তন্তাং হ্ৃধীকেশ ত্বয়ি ভক্তিদুর্চাহস্ত মে ॥১* 

মান্রাবাচ। 

কষে রতাঃ কুষ্ণমনুম্মরস্তি রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুখিতা৷ ষে। 

তে ভিন্নদেহাঃ গ্রবিশস্তি কৃষ্ণং হবি ধা মন্তস্থতং হুত1শে ॥১১ 

| ক্রুপদ উবাচ। 

কীটেযু পক্ষিষু মৃগেষু সরীস্যপেযু রক্ষঃপিশাচমনুক্বেঘপি ঘত্র যত্র। 
জাতন্ত মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ ত্বযোব ভক্তিরচলাংব্যভিচারিণী চ॥১২ 

স্বভদ্রোবাঁচ । 

* একোহংপি ক্কষচন্ত সৎ প্রণামো দশাশ্বমেধাবড়থেন তুল্যঃ। 

দৃশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম রুষ্ঃগ্রণামী ন পুনর্ভবাঁয় ॥১৩ 
৫১ 



৬৮৮ . বিচার-চজ্ঞোদয় । 

অভিমন্যুরুবাচ। 

গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপাণে। 

গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ নমো! নমন্তে ॥১৪ 

ধৃ্টত্যয় উবাচ। 

শ্রীরাম নারায়ণ বান্থদেব গোবিন্দ বৈকু মুকুন্দ কষ | 
শ্রীকেশবানত নৃসিংহ বিষণ মাং ত্রাহি সংসারতূজঙ্ষদক্টম্॥ 

সাত্যকিরুবাচ। 

অপ্রমেয় হরে বিষে! কৃষ্ণ দামোদরাচ্যুত | 

গোবিন্দানস্ত সর্কেশ বাসুদেব নমোহস্ত্বতে ॥১৬ 

উদ্ধব উবাচ। 

বাস্থদেবং পরিতাজ্য যেহম্কদেবমুপাসতে । 

ভূষিতো জান্বীতীরে কৃপং বাঞ্ছন্তি ছূর্ভগাঃ ॥ ১৭ 

ধৌমা উবাচ। | 

অপাং সমীপে শয়নে তথাশনে দিব! চ রাত্রৌ চ যথাধিগচ্ছত। ৷ 

বন্তস্তি কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতং ময়! জনার্দনন্তেন কৃতেন তুষ্ুতু 7১৮ 

| সঞ্জয় উবাচ 

আর্তা বিষগ্াঃ শিিলাশ্চ ভীতাঁ ঘোরেষু ব্যাজসাদিবু বর্তমানাঃ | 

সংকীর্তয নারারণশবদাতং বিমুক্কদুঃখাঃ সুখিনো। ভবস্তি ৪১৯ 

| | কুরে উবাচ। 

অস্তে্য ঈীশো জগতাং নরাগীম্মামহতধস্টতরোংস্মি লোকে ॥ ২৮ 



শাহর জল ২৪০ পাপা পরি পিছ তত 5০ ওসি রা সিকি ছিরে ইস 2 ভীত € 

চাদর ৮৯ 

বিছুর উবাচ। 

বানুদেবস্ত যে ভক্তা: শাসতান্তদ্রতমানসাঃ। 
তেষাং দাস্ত দালোহহং ভবে জন্মনি জন্মনি॥ ২৯ 

ভীম্ম উবাচ। 

বিপরীতেষু কালেষু পরিক্ষীণেষু বন্ধুযু । 
ত্রাহি মাং কৃপয়া কৃষ্ণ, শরণাগতবৎসল ॥ ২২ 

দ্রোণাচার্ধ্য উবাচ। 

যে যে হতাশ্চক্রধরেণ রাজংস্তিলোক্যনাথেন জনার্দানেন । 
তে তে গত। বিষুঃপুরীং কৃতার্থাঃ ক্রোধোহপি দেবন্ত বরেণ তুল্যঃ ॥ ২৩ 

কপাচাধ্য উবাচ। 

মজ্জন্মনঃ ফলনিদং মধুকৈটভারে মধ প্রার্থনীয়মদন্ুগ্রহ এষ এব। 

তবদ্ভূত্যতৃত্যপরিচারকতৃত্যতৃত্য-ভূৃত্যন্ত ভৃত্য ইতি মাং স্বর লোকনাথ ॥ ২৪ 

| অশ্বথমোবাচ। 

গোবিন্দ কেশব জনার্দন বাসুদেব বিশ্বেশ বিশ্ব মধূস্ছদন বিশ্বনাথ । 
শ্রপদ্মনাভ পুরুষোত্তম পুক্করাক্ষ নারায়ণাচ্যুত সিংহ নমো নে ॥ ২৫ 

কর্ণ উবাচ। 

নান্তদ্ বমি ন শুণোমি ন চিন্তয়ামি নান্তং স্মরামি ন তঙ্জামি ন চাশ্রয়ামি । 
তক্ত্যা ত্বদীয়চরণাধুজমত্তরেণ শ্রীনিবাস পুরুযোত্বম দেহি দান্তম্॥ ২৬ 

| ধৃতরাষ্ট্র উবাচ । 

নমো! নমঃ কারণবামনায় নারারপার়ামিতবিক্রমায়। . 
শা চক্রাজগনাধরায় লঃনাহস্র তাশ্মৈ পুরুযোত্মীয় | ২৭ 

লক্ষণ লামা পাকি চান নিলা উকি রা এ 



৬৯৩ বিচার-চন্দ্রোদয় । 

গান্ধাধুর্বাচ। 

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেৰ ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। 

ত্বমেব বিস্তা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ধং মম দেবদেব ॥ ২৮ 

ত্রৌপছ্যৰাচ। 

ষক্তেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানস্ত কেশব । 

কৃষ্ণ বিষে হযীকেশ বাস্থদেব নমোস্ততে ॥ ২০ 

জয়দ্রথ উবাচ। 

নমঃ কৃষ্ণা দেবায় ব্রদ্মপেহনজ্তমূর্ত়ে । 

যোগেশ্বরায় যোগার ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৩৯ 

বিকর্ণ উবাচ। 

রুষ্ণায় বানুদেবায় দেবকীনন্দনার় চ। 

নন্দগোপকুমারায় গোবিন্বায় নমো নমঃ ॥ ৩১ 

সোমদত্ত উবাচ। 

নমঃ পরমকল্যাণ নমন্তে বিশ্বভাবন। 

বানুদেবায় শাস্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৩২ 

বিরাট উবাচ ।. - 

নমে। ব্র্ষণ্যদেৰায় গোত্রাঙ্গণহিতায় চ। 

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণাঁয় গোবিন্দ নমে নমঃ ॥ ৩৩ 

| _ শল্য উবাচ। 

,১*  অতসীপুষ্পসঙ্কাশং গীতবাদস-মচাতং 
যে নমন্তস্তি গোবিনং ন.তেষাং বিদ্কৃতে ভয়ম্ ॥ ৩3 | 

এন চালা দিনা লী ছল? ৯/ লাখ রি ক নদ ছা ভা সি ভা সামা সা রসি এসি? সিকি চি ই উকি ও নিপল তা পাত হত দলিত তে 



বিচার-চজ্রোদয় । ৬৯৯. 

বলভদ্র উবাচ। 

কষ কৃষ্ণ কৃপালুত্বমগতীনাং গতির্ভব । 
ংসারার্ণবমগ্নানাং প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥ ৩৫ 

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। 

কৃষ্ণ কৃষ্চেতি কুষ্েতি যে! মাং স্মরতি নিত্যশঃ | 

জলং ভিত্বা যথা পন্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্॥ ৩৬ 

সত্যং ব্রবীমি মন্থজাঃ স্বয়মৃক্ধবাছর্ষো৷ মাং মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দনেতি। 

জীবে! জপত্যনুদিনং মরণে রণে বা পাঁষাণকাষ্ঠিসদৃশায় দা ম্যভীষ্টম্॥ ৩৭ 

হুত উবাচ। 

তটত্রিব গঙ্গা যমুনা চ বেণী গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ। 

সর্বাণি তীর্থানি বসস্তি তত্র যত্তাচ্যুতোদারকথা প্রসঙ্গঃ ॥ ৩৮ 

যম উবাচ। 

নরকে পচ্যমানে তু যমেন পরিভাধিতং। 

কিং ত্বয়া নাঞ্চিতে। দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥ ৩৯ 

নারদ উবাচ। 

জন্মান্তরসহশ্রেযু তপোধ্যানসমাধিভিঃ | 

নারাণাং ক্গীণপাপানাং কষে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৪* 

প্রহ্লাদ উবাচ। 

নাথ! যোনিসহজেষু যেযু যেষু ব্রজাম্যহং । 

তেষু তেঘচলা ভক্তিরচ্যুতাহস্ত সদা ত্বয়ি ॥৪১ 

_ ধা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপায়িনী। 
: স্বামছুদ্মরতঃ সা! মে হ্থায়ান্মাংপসর্পতু ॥৪২ . 



৬৯২ - বিচার-চজ্ডোদয়। 

: আবির্থোত্র উবাচ। | 

কষ ত্বদীয়পদপন্কজপিঞ্জরাস্তে অস্ৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ। 
গ্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্ৈঃ কণ্ঠাবরোধনবিধো স্মরণং কুতন্তে ॥৪৩ 

বশিষ্ঠ উবাচ। 

 ক্কঞ্চেতি মঙ্গলং নাম হস্ত বাচি প্রবর্ততে। 

ভম্মীভবস্তি তক্তাণ্ড মহাপাতককোটয়ঃ 18৪ 

অরুন্ধত্যুবাচ | 

কৃষ্ণায় বান্ুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে। 

প্রণতক্লেশনাশাক় গোবিন্দায় নমো! নমঃ 08৫ 

কশ্তপ উবাচ। 

কৃষ্াান্ুপ্মরণাদেব পাপসজ্বাতপঞ্জরঃ | 

শতধা ভেদমাপ্পোতি গিরিবন্হতো! যথা! ॥৪৬ 

দূর্য্যোধন উবাচ । 

জানামি ধর্দং ন চ মে প্রবৃতির্জানামাধন্্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। 
কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন বথ! নিধুক্কোহস্মি তথা করোমি 0৪৭ 

যন্ত্রন্তগুণদোষৌ হি ক্ষম্যতাং মধুক্দন 1 
অহং যন্ত্র ভবান্ যন্ত্রী মম দোষে! ন বিস্ততে ॥৪৮ 

ভূৃগুরুবাচ। 

নামৈৰ তব গোবিন্দ কলৌ ত্বত্ত শতাধিকং | 
দ্ধাত্যুচ্চারণাসুক্তিং বিনা চা্টালযোগতঃ ॥৪৯ 

...- বৈশম্পায়ন উবাচ । 

যত্র যোগেখরঃ কৃষেন হত্র পার্থে ধনুর 

তত্র জীধিজরে! ভূতিঞবা নীতিতিশ্র্ম 1৫* 



বিচার-চক্দোদয় | | ৬৯৩ 

ব্যাস উবাচ। 

সত্যং সতাং পুনঃ সত্যং ভূজমুখাপ্য চোচ্যতে। 

ন বেদাচ্চ পরং শান্ত্রং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥৫১ 

সনৎকুমার উবাচ। 

য্ত হস্তে গদ! চক্রং গরুড়ো ষস্ত বাহনং | 

শঙ্খঃ করতলে বস্ত স মে বিষণ প্রসীদতু ॥৫২ 
ইদং পবিভ্রমাযূস্তং পুণ্যং পাপপ্রণাশনং। 
যঃ পঠেৎ প্রাতরুথায় বৈষ্ণবং স্তোত্রমুত্তমম্ ॥৫৩ 

সর্বপাপবিনিমুক্তো বিষুসাযুজ্যমাগ্র যা । 
ধন্মীর্থকামমোক্ষার্থং পাওবৈঃ পরিকীর্তিতম্ ॥৫৪ 
আকাশাৎ পতিতং তোয়ং থা গচ্ছতি সাগরং। 

সর্ধ্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি ॥৫৫ 

সাই আহে 

প্রপন্ন শ্বতা। 
শেষ পল্পব-নামপ্রতাপ। 

আদি পুরাণে ্ীকষ্ণবাক্যমর্জুনং প্রতি 

নামৈব শরণং জস্তে। নামৈব জগতাং গুরুঃ। 

: নামৈব জগতাং বীজং নামৈব পাঁবনং পরম্ ॥ 
সস পপ টেপার এটিএর হারা ০৯৮টি 

কফ অন্ছুলকে বলিলেন নামই মার পর্ন, নামই জগতের 
গুরু) নাষই জগতের বীজ ( শব হইতে অগ্গৎ) নামই অতি পবিত্র, 



৬৯৪ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
এআ পাস সপ অপ শক ০ এ রা ৬০ জা টি লা 

ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশো জপঃ। 

ন নাম সদৃশ জ্ত্যাগে ন নাম সদৃশী গতিঃ ॥ 
নামৈব পরমং পুণ্যং নামৈব পরমং তপঃ। 
নামৈব পরমো ধর্ম্মো নামৈব পরমো গুরুঃ ॥ 

নামৈব জীবনং জন্তে। নামৈব বিপুলং ধনং। 
নামৈৰ জগতাং সতাং নামৈব জগতাং শ্রিয়ম্॥ 
শ্রদ্ধয়।৷ হেলয়া বাপি গারস্তি নাম মঙ্গলং | 

তেষাং মধ্যে পরং নাম বসেক্সিত্যং ন সংশয়ঃ ॥ 

যেন কেন প্রকারেণ নাম মাত্রৈক জল্পকাঃ | 
শ্রমং বিনৈব গচ্ছস্তি পরে ধাক্মি সমাদরাৎ ॥ 

শ্ীঅর্জুন উবাচ। 
ভবত্যেব ভবত্যেব ভবত্যেব মহামতে । 

সর্ব পাপ পরিব্যাপ্তা স্তরস্তি নামবান্ধবাঠ ॥ 
শশী পলিশ পারি চি এ স্পা পপ পা 

নামের সদৃশ অগ্ ধ্যান নাই, নামের সদৃশ অন্ত জপ নাই, নাম আশ্রয়ে 

যে ত্যাগ তাহার মত অন্ত ত্যাগ নাই, নামের সদৃশ আর গতি নাই । নামই 
পরম পুণ্য, নামই পরম তপন্তা, নামই শ্রেষ্টধর্, নামই পরম গুরু । নামই 

জন্তর জীবন, নামই বিপুল ধন, নামই জগতে দতা, নামই জগতে প্রিয়। 

বিশ্বীসেই হউক ব! অনাদরেই হউক যাহারা মঙ্গল-ধাঁম নাম গান করেন 

তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ট-নাম সর্বদা বাস করেন ইছাতে সংশয় নাই । যেমন 
তেমন করিয়৷ হউক যাহার! নিরন্তর নাম জপ করিয়া! যান তাহার! বিনা 

আয়াসে পরম আঁদরে পরম ধামে গমন করেন। প্রীঅর্জুন বলিলেন হে 
মহামতে | তুমি যাহা! বলিতেছ তাহাই ঠিক । নামকে ধীহারা বন্ধু করিয়া 

ছেন তাহার! সমস্ত প্রকার পাপ পরিব্যাণ্ড হইলেও সহজেই পরিজ্ঞাণ পান। 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৬৯৫ 
পি পাতি লোপ সি সি লাস ০৯ অস্ত পপপাশটিসিপিস্টা াস্মরতিনি লা ও লী সিট কো লা ওত 

নমোস্ত নামরূপায় নমোত্ত নামজ্ল্লিনে । 
নমোত্ত নামশুয্ধায় নমে। নামময়াঁয় চ ॥ 

ইতি প্রপরগীত। সম্পূর্ণা। 
১ 

যমুনাষ্টক স্তোত্রম। 
কপাপারাবারাং তপন্তনয়াং তাপশমনীং 

মুরারিপ্রেয়স্তাং ভব্ভয়দববাং ভক্তিবরদাম্। 

বিয়জ্জালাং মুক্তাং শ্রিয়মপি সুখাণ্ডেঃ পরিদিনং 

সদা ধীরে নূনং ভজতি যমুনাং নিত্যফলদাম্ ॥ ১ 
মধুবনচারিণি ভাস্করবাহিনি জাহুবিসঙ্গিনি দিতে 

মধুরিপুভূষিণি মাধবতোধিণি গোকুলভীতি বিনাশরুতে । 

জগদঘমোচনি মানসদায়িনি কেশবকেলিনিদানগতে 
জয় যমুনে জয় ভীতি নিবারিণি সন্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ২ 

| পপ বস সা 

নাম-রূপকে নমস্কার, নাম-জাপককে নমস্কার, নাম করিয়া যিনি শুদ্ধ হইয়া- 
ছেন তাহাকে প্রণাম, ধিনি নাম করিয়া করিয়া নামময় হইয়া গিয়াছেন 

তাহাকে প্রণাম। 

তুমি ককপাসাগররূপা, তুমি হুর্যাদেবের তনয়ারপে আবির্ভৃতা হইয়া, 
তুমি প্রাণিগণের তাপশাস্তি কর, তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, তুমি ভব-ভয়ের 
দাঁবাসিন্বরূপ, তুমি ভক্তগণকে বরপ্রদ্ধান কর, আকাশ মার্গেও. তোমার 

গ্রভ৷ প্রকাশিত আছে, তুমি স্ুখপ্রাপ্তির কারণ এবং তুমি নিত্যফল 

প্রদান কর, ধীরগণ এই যমুনার সেবা করিয়া! থাকেন ॥ ১ 

দ্বেবি! তুমি মধুবনমধ্যে বিচরণ করিতেছ, তুমি ভাস্করকে বহু 

করিয়! থাক, তুমি গঙ্গার সহচরীরূপে বিদ্তমান আছ, তুমি সিন্ধু তনয়ারূপে 

লস 



৬৯৬ বিচার-চন্দ্রোদয়। 
মি পাটা অপি টি ০ 

শষটস্মিিপসি পি পিসি রি সম পিসি পি পো সাত সপ সিল সস 

অফরি মধুরে মধুমোদবিলাসিনি শৈলবিদারিণি বেগতরে 
পরিজনপালিনি হুষ্টনিহ্ুদিনি বাঞ্ছিতকামবিলাসধরে। 

ব্রজপুরবাসি জনার্জিত পাঁতকহারিণি বিশ্বজনোদ্ধরণে 

জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সন্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৩ 

অতি বিপদদ্ুধিমগ্রজনং ভবতাপশতাকুলমানসকং 

গতিমতিহীনমশেষ ভয়াকুলমাগত পাদসরোজধযুগম্। 

খণ ভয়ভীতিমনিস্কৃতি পাতক কোটা শতাষুত পুপ্রতরং 
জয় বমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সন্কটনাশিনি পাব মাম্ ॥ ৪ 

আবিরভূতা, তুমি মধুদৈত্যবিনাশকারী কৃষ্ণের ভূষণ স্বরূপা, তুমি মাধবের 
সন্তোষ বর্ধন কর, তুমি গোকুলবাসীগণের ভয়ভঞ্জন করিয়া থাক, ভূমি 

জগতের পাঁপ বিমোচন কর, তুমি ভক্তগণের মানস সিদ্ধি কর, তুমি 
কেশবের ক্রীড়াকেলির প্রধান কারপ। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্ত হও! 
হে তবভয় নিবারিণি ! হে সন্কটনাশিনি ! তুমি আমাকে পবিত্র কর ॥ ২. 

অক্বি মধুরে ! তুমি বসস্তকাঁলীন আমোদ ও বিলাস প্রদান কর, তুমি 
প্রচণ্বেগে শৈল বিদারণ করিয়! নির্গত হইয়াছ, তুমি পরিজনব্র্গকে 

প্রতিপালন করিতেছ, তুমি দৈত্যাদি ছুষ্ট প্রাণিগণকে বিমর্দান কর, তুমি 

ভক্তগণের বাঞ্ছাপূর্ণ কর, তুমি ব্রজবাসীগণের পাপ বিনাশ কর এবং বিশ্ব- 

জনকে উদ্ধার কর। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্ত হও। হে ভবভয় 

নিবারিণি ! হে সন্কটনার্শিনি | তূমি আমাকে পবিত্র কর ॥ ৩ 

জামি অপার বিপদ সাগরে নিমগ্র, শত শত সাংসারিক যন্ত্রণায় আমার 

মানস আকুলিত 1 আমি গতিহীন, আমার বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট হই়াছে, 

বছুবিধ ভপ্রাপ্ত হইপ়| আমি তোমার পাদপল্পে আশ্রয় লইয়াছি, আমি 
সর্বদা! খণভয়ে ভীত, যে সকল পাপের নিষ্কৃতি নাই, এবভূত শত শত 



বিচার-চন্দোদয়। ৬৯৭ 

. নরজলমছ্যাতি কোটিলসত্তন্থহ্মময়াভরণাঞ্চিতকে 

তড়িদবহেলিপদাঞ্চল চঞ্চল শোভিত গীত স্থুচেল ধরে । 
মণিময় ভূষণ চিত্র পটাঁসন রঞ্জিত গঞ্জিত ভান্ুকরে 
জয় বমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সম্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৫ 

শুভ পুলিনে মধুমত্ত যহুত্তব রাসমহোৎসবকেলি ভরে 
উচ্চকুলাচলরাজিত মৌক্তিকহারময়াভররোধসিকে । 
নবমণি কোটিক ভাম্বর কঞ্চুক শোভিত তারকহারযুতে 
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৬ 

কোটা পাপে আমি অভিভূত, হে যমুনে ! তুমি জয়যুক্ত হও। হে 
ভবতয় নিবারিণি ! হে সঙ্কটনাশিনি, তুমি আমাকে পবিত্র কর ॥ ৪ 

তোমার শরীর নবীন মেঘমালার স্তায় প্রগাছ নীলবর্ণ, দেহকাস্তি 
ব্ভূষণের দ্বার! শোভাম্বিত হইতেছে, তোমার হুর্য্যালোক-দীপ্ত বিবিধ 
স্বর্ণ ভূষণ মণিময় বিচিত্র পট্টবস্ত্রের প্রভা হু্য্য কিরণকে পরাজিত 
করিয়াছে। হে বমুনে! তুমি জযবযুক্ত হও। হে ভবভদ্» নিবারিণি! 
হে সন্কটনাশিনি |! তুমি আমাকে পবিত্র কর ॥ ৫ 

তোমার পবিত্র পুলিন ভূমিতে যছুপতি মধুপানে মত্ত হইয়া রাসমহোৎ- 
মবকালে অশেষ কেলি করিয়া থাকেন, তোমার তীরে যে সকল অস্যুচ্ 
কুলাচল শ্রেণী আছে, তাহারা তোমার যুক্তাময় হাররূপে শোভ! পাইতেছে, 
তোমার মধ্যে যে সকল মণি আছে তাহাতে হুরধ্য কিরণ পতিত হইলে 
অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া! তোমার তারাহারের কার্ধ্য করে, হে যমুনে | তুমি 

জয়যুক্ত হও । হে. তবতর নিবারিণি] হে স্টনাশিনি। রী আমাকে 

দিবি | 



৬৯৮ বিচার-চন্দ্োদয়। 
স্পস্ট ৬ ১০০০ 

করিবরমৌক্তিক নাসিক-ভূষণবাত চমতকৃত চঞ্চলকে 
মুখকমলামল সৌরভ চঞ্চলমত্তমধুব্রত লোচনিকে ! 

মণিগণ কুগডললোল পরিস্ফুরদাকুলগগ্যুগামলকে 
রর বমুনে জয় ভীতি নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৭ 

কলরব নূপুর হেমময়াঞ্চিত পাদসরোরুহসারুণিকে - 

ধিমি ধিমি ধিমি ধিমি তাল বিনোদিত মানস মঞ্জুল পাদগতে। 
তব পদ পঙ্কজমাশ্রিত মানব চিত্ত সদাখিল তাপ হরে 

জয় যমুনে জয় ভীতি নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥৮ 

বা শসা 

তুমি যে গজমুক্তা খার! নাঁসিকায় ভূষণ ধারণ করিয়াছ তাহা বাযু- 

হূ ল্লালে চঞ্চল হইয়া! অতি আশ্চর্য্য শোভা! বর্ধন করিতেছে, তোমার মুখ 
কমলের সৌরতে মধুকরগণ মত্ত হইয়া লোচন যুগলের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি 
করিতেছে । তোমার কুগুলে যে সকল মণি-আন্দোলিত হইতেছে 

তাহার চঞ্চল প্রভা নিরস্তর গগ্যুগলকে রাগধুক্ত করিতেছে । হে যমুনে! 

তুমি জয়যুক্তা হও। হে ভবভয় নিবারিণি ! হে সঙ্কটনাশিনি | তুমি 
আমাকে পবিত্র কর ॥ ৭ - 

তোমার অরুণবর্ণ পাদপন্মে কলরবপূর্ণ হেমময় পুর শোতা! পাইতেছে, 
তোমার গতিকাঁলে যে পাদতলে ধিমি ধিমি শব! হয়, এঁ মনোহর শবে 

জনগণের চিত্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়া! থাকে । আর যে সকল মানব তোমার 
চরণারবিন্দ আশ্রয় করে, তুমি তাঁছাদিগের চিত্তের সমস্ত তাপ হরণ কর। 

ছে যমুনে ! ভূমি জয়বুক্ত! হও। হে ভবভয় নিবারিণি! হে সন্কটনাশিনি! 
তৃমি আমাকে পবিত্র কর ॥ » 



বিচার-চক্ট্রোদয়। 
তলা জলা ত নাপিত পিলা সিল আন্তিন্তা শত তাজ ্ সিএ পাশ চি সত সি হামাস মতা ৪ সিন ৪৩০ 

তবোত্তাপান্তোধৌ নিপতিত জনে র্গতিযুতো 
যদি স্তৌতি প্রাতঃ প্রতিদিন মনন্তাশ্রয়তয় । 
হয় হেষৈঃ কামং করকুনুমপুগে রবিস্ৃতাং 
সদ ভূক্ত। ভোগান্মরণলময়ে যাতি হরিতাম্.॥ ৯ 

ইতি পরমহংস পরিবাজকা চার্ধ্য ীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতং বীনা্টকম | 

চি 

মুকুন্দমাল৷। 

বন্দে মুকুন্দ-মরবিন্দদলায়তাক্ষং 

কুনেন্দুশঙ্খদশনং শিলুগোপবেশম্। 
ইন্জাদিদেবগণবন্দিতপাদপীঠং 
বৃন্দাবনালয়মহং বস্থদেবহুনুম্ ॥ ১ 

০ স্পা পাপী জপ ওপ্ 

যদি কোন দুর্গতিযুক্ত মন্ুষা সংসার সাগরে পতিত হইয়া প্রতিদিন 

প্রাতঃকালে অনন্তচিন্তে এই স্তব পাঠ করে এবং আপনার হস্তে কুনুমাঞ্জলি 

লইয়া! আদিত্য-নন্দিনী যমুনার অর্চনা করে, তাহা হইলে সেই বাক্তি 

ইহকালে বিবিধ ভোগে কালযাপন করিয়া পরকালে টি প্রাপ্ত 

হয় ॥৯ 

পল্পপলাণলোচন তুমি, কুন্দ পুষ্প, চন্দ্র ও শঙ্খের ন্যায় শুত্র দস্তচ্ছটা 

তোমার, তুমি শিগুগোপালবেশধারী, বৃন্দাবনবাসী এবং ইন্ত্রাদি দেবতা 

কর্তৃক আরাধিত তোমার পাঁদপন্ন, এই বসুদেবনম্ধন মুকুন্দকে আমি 

বন্দনা | । ১ | 



৭০৩ বিচার-চন্দ্রোদয় | 

শ্রীবল্পভেতি বরদেতি দয়াপরেতি 
ভক্তপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠন কোবিদেতি। 

নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্লিবাসে 

ত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ ॥ ২ 
ঞ 

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোহয়ং 

জয়তু জয়তু কষে বৃষ্তিবংশপ্রদীপঃ | 

জয়তু জয়তু মেঘ শ্তামলঃ কোমলাঙ্গে। 

জয়তু জয়তু পৃষ্বী-ভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ৩ 

মুকুন্দ মু্ধ1 প্রণিপত্য যাচে ভবস্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থং। 

অবিস্থৃতিত্বচ্চরণীরবিন্দে ভবে ভবে মেহস্ত তব প্রসাদাৎ ॥৪ 

স্পস্ট 

হেমুকুন্দ! তুমি আমাকে প্রতিদিন, হে শ্রীবল্পত! হে বরদ! হে 
দয়াপর ! হে ভক্তপ্রিয়। হে সংসার-লুঠন-নিপুণ ! হে নাথ! হে নাগ- 
শয়ন ! হে জগন্লিবাস ! ইত্যাদি রূপে তোমার মধুর নাম সকল কীর্ন- 

বুক্ত কর। ২ 
এই দেবকী নন্দন দেব জরযুক্ত হউন) বৃঞ্চিবংশৈর প্রদীপ স্বরূপ যে 

রুঞ তিনি জয়যুক্ত হউন ) মেঘের হ্যার শ্তামবর্ণ ও কোমল দেহ যাহার, 
তিনি জয়ধুক্ত হউন; গৃথিবার পাপ ভার নাশক যে মুকুন্দ, তীহার জয় 

হউক । ৩ 
 হেমুকুদ্দ! তোমার চরণে দত্তক লুষ্ন করিতে করে একাস্তচিতে 
এই প্রার্থনা যে, জন্ম হয় হউক কিন্তু তোমার খসাদে শরতিজন্ধে তোমার 
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বিচার-চক্তোদয় | ৭9১ 
সস সি সি ৯৪%, এনএ সি পির শি ৯৯ সি লি 

শ্রীগোবিন্দপদাস্তোক্ষ-মধুধতেহডুতং গুণম্। 
যৎপারিনো ন মুহৃত্তি মুহাত্তি বদপায়িনঃ ॥৫ 

নাহং বন্দে তব চরণয়োদ “্বমঘন্বহেতোঃ 
কুস্তীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। 

রম্যারামামুছতনুলতা৷ নন্দনে নাপি রম্তং 

ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েক়্ং ভবস্তম্ ॥৬ 

নাস্থ। ধর্দে ন বন্ুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে 
যস্তাব্যং তপ্তবতু তগবন্ পুর্ব কম্মান্ুরূপম্। 

এতওৎ প্রা্ধ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মাস্তরেইপি 
ত্বৎখপাদাস্তোরুহষুগ-গতা নিশ্চল! তক্তিরস্ত ॥৭ 

গোবিন্দের পাদপন্স মধুর অতি আশ্চর্য গুণ এই যে, ধিনি ইহা পান 

করিয়াছেন, তিনি কখন মোহপ্রাপ্ত হন না, যে ইহার আম্বাদ না পায়, 

সেই মোহপ্রাপ্ত হয় ।'৫ | 

আমি মুক্তির জন্ত তোমার পাদযুগ্লল বন্দন! করি না এবং হে হরে! 
ঘোর কুভ্তিপাক নরক হইতে পরিত্রাণ জন্য কিনব! শ্বগায় নননকাননে 

মুদুতনুলত। রম্মী সম্ভোগার্থেও তোমার বন্দনা করি নাই, হে ভগবন্ ! 

প্রার্থনা এই, যেন জন্ম জন্মাস্তরেও হৃদয় মন্দিরে তোমাকে চিন্তা করিতে 

পারি ॥» | 

ধন্দে আমার আস্থা নাই, ধনেও যন্ত্র নাই এবং কামোৌপভোগেও আনন্দ 

নাই। . পূর্বজন্মাঞ্জিত কর্ানুমারে যাঁহা হইবার তাহা হউক, কিন্তু হে 

ভগবন্! বিশেষরূপে প্রার্থনা এই যে, জন্মজন্মাস্তরে যেন তোমার 

পাইপে নিশ্চল ভক্তি থাকে ॥৭ . | | 



৭৬২ বিচার চজোদির | 
খানওচলি জটিল, লো না আর সি ও টি লিপি তা উপ লা স্মপািিদলা্ি ৮৭ এ তি লা রি ওরা 

দিবি ৰা বি, বা বা মানত বাদো নরকে বা নরকান্তক ! প্রকামঘ্। 
অবধীরিত শারদারবিন্দৌ৷ চরণৌ তে মরণে বিচিন্তয়ামি ॥৮ 

সরসিজনয়নে সশঙ্খচক্রে মুরভিদি ম| বিরমেহ চিত্ত ! রন্ধম্ 

সুখকর-মপরং ন জাতু জানে'হরিচরণম্মরণাহমূতেন তুলাম্ ॥৯ 
মা ভৈ মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতন! 

নৈবামী প্রভবস্তি পাপ-রিপবঃ স্বামী নু শ্রীধরঃ। 
আলম্তং ব্যপনীয় ভক্তিন্থলভং ধ্যায়স্ব নারা়ণং 

লোকস্ত ব্যসনাপনোদনকরো দাসন্য কিং ন ক্ষমঃ ॥১০ 

ভবজলধিগতানাং ছন্দববাঁতাহতানাং। 

স্থৃতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারাবৃতানাম্। 
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং 

ভবহু শরণমেকে! বিষ্কপোঁতে! নরাণাম্ ॥ ১১ 

ইসি ০৪টি ভাত উর তি সতী রসনা িউতিন এ ৯ চল জাল উ 

পপ পাল শপ শপ ৩ পপি আপা পাপা জাপা ০ পাপ পপ ০০ তাল ৩৮ ০০০ নপব পক কপ 

বর্গে কিস্বা মর্তে কিন্বা নরকে আমার বাদ হয় ছউক, কিন্তু হে 
নরকান্তক ! যেন অন্তিম কালে প্রস্ফুটিত শারদ পন্মের স্তায় অতি সুন্দর 
তোমার পদযুগল আমি চিস্ত। করিতে পারি ॥৮ 

রে চিত্ত ! তুমি কমল লোচন শঙ্খচক্রধারী মুরারিতে রমণ করিতে 

বিরত হইও না) কারণ হরিচরস্মরণরূপ অমৃতের তুল্য স্থখকর তোমার 
আর কি আছে, তাহা! আমি জানি না ॥৯ 

রে মন্দ মন! তুমি নানাবিধ চিন্তা করিয়!, ভয় পাইও ন!, তোমার 

ধমযাতনা স্থায়ী নহে এবং পাপ-রিপুগণও প্রবল হইবে না, কেননা! ্রীধর 

না তোমার প্রত ? অতএব আলন্তত্যাগ করিয়া ভক্তিন্থলভ নারায়ণকেই 

চিন্তা কর ; কারণ হরি যখন বিপদ-ভঞ্জন, তখন দাসের কি ক্ষমা নাই ? ১৭ 

পুত্র কন্ঠ! ভার্য্যাদির রক্ষা ভারাবনত ও সুখহুঃখন্বরূপ-বামু-বিভাড়িত 



বিচার | ৭৬৩ 
দি 

রজসি নিপতিতানাং মোহজালাবৃতানাং 
জননমরণদোল' ছৃর্গসংসর্গগানাম্। 
শরণমশরণানা-মেক এবাতুরাণাং 
কুশলপথনিযুক্তশ্চক্রপাণির্নরাণাম্ ॥ ১২ 

অপরাধসহত্রমন্কুলে পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে । 
অগতিং শরণাগতং হরে ! কৃপয়! কেবলমাত্মসাৎ কুরু ॥ ১৩ 

মা মে স্ত্রত্বং মা চ মে স্তাৎ কুভাবো মা মূর্বন্ং মা কুদেশেষু জন্ম । 
মিথ্যাদৃষ্টি মাচ মে স্তাৎ কদাচিৎ জাতৌ জাতৌ বিষুভক্কো ভবেয়ম্ ॥ ১৪ 
কায়েন বাচা মনসেক্িৈশ্চ বুদ্ধযাত্বন। বাহ্ুস্থৃতিশ্বভাবাৎ | 
করোমি যদ্যৎ সকলং পরন্যৈ নারায়ণায়ৈব সমর্গয়ামি ॥ ১৫ 

৩ লাশ পাশা পপ পা পপ পপ ৯০০ পাশপাশি শত 

স্বর কক তা শত তি ৬৩ সিস্িসিত ভিিস্ত ৬৪৯2 55 এ 2৪ 

পাপা পপ পা ও পা 

এবং ভবসাগরের বিষম-বিষয়রূপ জলে মগ্ন নিকপায় গার বিষ্ুস্বরূপ 
অর্ণববাঁনই একমাত্র আশ্রয় হউক । ১১ 

( পাপভন্নে ) ধুলিলুন্ঠিত, মোহাক্রান্ত এবং জন্ম মৃত্যুযাতনাগ্রস্ত, পীড়িত 
মনুষ্যদিগের মঙ্গলপথের প্রয়োজক ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এক চক্রপাণি 

বিষুই বিদ্যমান আছেন । ১২ 

হে হরে! সহশ্র অপরাধে অপরাধি ও ভীম ভবার্ণবে পতিত, গতিহীন 

এবং শরণাগত আমাকে কপ! করিয়া! কেবল তোমার করিয়া লও | ১৩ 

আমার স্ত্রীত্ব বা মূর্থত্ব কিনব! কুভাব ও মিথ্যা দৃষ্টি, এ সকল কিছুই 
যেন না হয় এবং কখন কুদেশে জন্মও যেন ন! হয় এবং জন্মে জন্মে যেন 

আমি বিষুভক্ত হই । ১৪ 

_ এই দেহ মন ব! বাক্য, ইন্ত্রিযগণ, বুদ্ধি এবং আত্মাদ্বারা অভ্যাস বশতও 
বে সমস্ত কার্য আমি করি, তাহা সর্বশ্রে্ঠ নারায়ণকেই সমর্পণ 
করিতেছি। ১৫ 

৫২ 



৭৪৪ বিচার-চঙ্রোদর। 
জারি নিও এপ) পার্ল তিল লা ৮০ পীর ও মি সদ পিচ ০ রে নরোলের 

যতরুতং ষৎ করিষ্তামি তৎ সর্ব, ন ময় ক্কতম্। 

ত্বয়া কৃতশ্ত ফলতুক্ ত্বমেব মধুস্দন ॥ ১৯৬ 

ভবজলধিমগাধং ছুম্তরং নিস্তারেয়ং 

কথমিমমিতি চেতো] মাম্ম গাঃ কাতরত্বম্। 

সরদিজদৃশি দেবে তারকী ভক্তিরেক। 
নরকভিদি নিষঞ্ তারয়িস্যত্যবস্তাম্ ! ১৭ 

তৃ্াতোয়ে মদনপবনোদ্ধ'ত-মোহোম্মিমালে 

দারাবর্তে তনয়সহজগ্রাহসজ্বাকুলে চ। 

ংসারাখ্যে মহতি জলধো মজ্জতাং ন স্ত্িধামন্ 

পার্দাস্তোজে বরদ ভবতো ! ভক্ষিনাবং প্রদেহি: . 

পপ শপ স্পা পপ উজ ০ পপ পপ গস ্পস +৮- ও পাপ পা পা ০৯ ৮ 

আমি যাহ! করিয়াছি ও করিব সে সমস্তই আমা কর্তৃক হয় নাই, 

হে মধুহুদন ! তাহা তুমি করিয়াছ এবং তুমিই তাহার ফলভোগী | ১৬ 

রে চিত্ত! দ্ৃস্তীর্ণ ও গভীর এই ভবসাগর কি প্রকারে পার হইব, 

ইহা ভাবিয়া! তুমি কাতর হইও না; কমল-ন্যন নবকনাশন হরির 

আশ্রিত! উদ্ধীরকারিনী শ্রেষ্ঠ ভক্তিই অবশ্ত তোমাকে উদ্ধীর করিবেন।১৭ 

হে বরদ! বিষয় উ্ণারূপ জলে পূর্ণ ও. মদনরূপ বাহু দ্বারা বিকম্পিত 

মোহতরঙ্গমাল! বিঙ্ষুন্ধ এবং স্ত্রীবূ্প জলাবর্ত ও পুত্র ভ্রাতৃরূপ কুস্তীরাদি 
পরিব্যাপ্ত এই যে সংসার মহানমুদ্র; হে ত্রিলোকগৃহ ! সেই সংসার 
সাগরে. নিমগ্ন, আমাদিগকে আপনার পাদপয্ে ভক্তিস্বরূপ যে নৌকা 
তাহা দান করুন। ১৮. 



বিচার-চন্দোদয় । ্ ৭৫ 

পৃর্বীরেণুরগুঃ পয়াংমি কণিকা: ফন্তুস্কুলিজোহলঘু 
স্তেজো নিঃশ্বসনং মরুত্তনুতরং রন্ধং সুনথক্মং নভঃ | 

্ষুত্র। কুদ্রপিতামহ প্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ সুরাঃ 
দৃষ্টা ষত্র স তারকো বিজয়ে শ্রপাদধূলিকণঃ ॥.১৯ 

আয়ায়াতাসনান্থরণ্যকদিতং কচ ব্রতান্তত্বহং 

মেদশ্ছেদপদানি পূর্তবিধয়ঃ সর্বং ছুতং ভক্মনি ৷ 

তীর্থানামবগাহুনানি চ গজ-গ্লানং বিনা যৎপদ- 

দম্থাস্তোরুহসংস্ততিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ ॥ ২* 

আনন্দ গোবিন্দ-মুকুন্দ রাম নারায়ণানন্ত নিরাময়েতি | 

বজুং সমর্থোহপি ন বক্তি কশ্চিদহো জনানাং ব্সনানি মোক্ষে ॥ ২১ 

সেই জগছুদ্ধারক শ্রীপাদপদ্ম-ধুলিকণার জয় হউক? যাহা দৃষ্ট হইলে 

পৃথিবী ক্ষুত্র পরমাণু-্বরূপ, সমুদ্র সমুদায় জলকণা স্বরূপ, প্রথর তেজ 
সমুদায় ফ্তপ্ষুলিঙ্গ (আবির কণার ) স্বরূপ, মরুন্মগুল নিঃশ্বাস-স্বরূপ ; 
নভোমগণ্ডল অতিহুক্ষম ছিদ্রস্বরূপ, রুদ্র পিতামহপ্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবস্বরূপ 
এবং দেব সমুদায় কাটন্বরূপ প্রতীয়মান হয়েন। ১৯ 

বাহার পাদপদ্মধুগলের স্তুতি ব্যতীত বেদাভ্যাম অরণ্যে রোদনের মত, 

প্রতিদিন কষ্টসাধ্য ব্রত সকল কেবল শরীরশোষক, খাতাদি পুর্তকার্য্য- 

সকল ভন্মে হোম করার স্তায় নিরর্থক এবং তীর্ঘননানও হস্তিন্নানের স্তায 
অনর্থক হয়, সেই দেব নারায়ণের জয় হউক । ২০ | 

হে আনন্দমক্প! গোবিন্দ, মকুন্দ, রাম, নারায়ণ, অনস্ত, নিরাময় এই 
তোমার নাম সকল অনায়াসে বলিতে সমর্থ হইলেও কোন ব্যক্তি তাহা 
উচ্চারণ করে না, কি খেদের বিয়য় | কেবল কি মোগ্ষলাভেই মহুত্তদিগের 
বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে ? ২১. | 



৭৬৬ বিচার-চন্ত্রোদয় । 
০০০০ পো পিপলস পা জা সিসি সি এল পপ সত ৯ সস 

ক্ষীরসাগরতরঙ্গ-শীকরা-সার-তারকিত- চারনুরতয়ে। ও 

ভোগী-ভোগ-শয়নীয়-শায়িনে মাধবায় মধুবিদ্বিষে নমঃ ॥ ২২ 

ইতি শ্রীকুলশে খরেণ রাজ্জ! বিরচিতা৷ মুকুন্দমাল। সম্পূর্ণ | 
৫ 

শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্। 
ইতি মতিরুপকল্লিতাবিভূষণ। ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্ি | 

স্বলুখপমুগতে কৃচিদ্ধিহর্ত,ং প্রকতিমুপেস্কুষি যত্তব প্রবাহঃ ॥১ 

ব্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং রবিকরগৌরবরান্বরং দধানে । 
বপু-রলক-কুলাবৃতা-ননাজং বিজয়সথে রতিরুস্ত মেহনবস্ত! ॥২ 

যুধিতুরগরজে! বিধৃত্রবিঘক্ কচলুলিত শ্রমবাধ্যলঙ্ক তান্তে। 

মম নিশিতশবৈবিভিস্তমানত্বচি বিলসংকবচেহস্ত কৃষ্ণ আত্ম! ॥৩ 
-ি্পস্পল । পপ পপ ০ উজ “টপ ্রপ্ াজ ্ পপপ -াপ 

ক্ষীরোদসাগর তরঙ্গের জলকণাদ্বারা বাহার চারুমূর্তি তারকামগ্ডল- 

মণ্ডিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং যিনি সর্পের ফণারূপশব্যাশায়ী, 
এরূপ মধুরিপু যে মাধব তাহাকে আমি বারম্থার প্রণাম করি। ২২ 

“আমার মতি ষুবংশ তিলক মহাপুরুষ শ্রীকষে এই অস্তকালে সমপিত 

হইল। এই গ্ররুষ্জ ম্বয়্ং ভগবান্) ইনি যছববংশের প্রধান। ইহা অপেক্ষা 
মহান্ কেহই নাই ) ইনি নিজ পরমানন্দে পরিতুষ্ট থাকিয়া! ও কেবল বিহবা- 
রের নিমিত্ই কখন কখন প্রকৃতির সহিত সঙ্গত হয়েন; তাহাতে এ 

প্রকৃতি, দেহী স্থষ্টি পরম্পরার জননী থাকেন। ত্রিভৃবন মধ্যে কমনীয়, 
তমালের ন্যায় নীলবর্ণ, এই দেহ নুর্ধ্যকিরণের ্যায়গৌরবর্ণ বসনে বিভূষিত, 

বক্রভাবাপর কুস্তলকুলাবৃত বদন মণ্ডলে স্ুশোভিত। ইনি অর্জুনের 
রথের সারথি, ইঞ্ঠাতেই আমার ফলাভিসন্ধান রহিতা রতি হউক। যুদ্ধকাণে 
অশ্থগণের খুরাঘাতে সমুখিত ধূলি পটলে ধুসরিত, ইতস্তত বিচলিত কুস্তল 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৭৩৭ 

সপদ্দি সখিবচে! নিশমা মধ্যে নিজপরয়োর্বলয়োরথং নিবেস্ত | 
স্থিতবতি পরসৈনিকাসুরক্ষ হৃতবতি পার্থসথে রতির্শমাস্ত ॥৪ 
ব্যবহিতপৃতনামুখং নিরীক্ষ্য স্বজনবধাদিমুখস্ত দোষবুদ্ধয। 
কুমতি মহরদাত্মবিদ্যয়। যশ্চরণরতিঃ পরমন্ত তন্ত মেহস্ত ॥৫ 

স্বনিগমমপহায় মত্প্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত মবপ্ন [তোরথস্থঃ। ্ 

স্ৃতরথচরণোহত্যয়াচ্চলগগ,হরিরিবহস্তমিভঙ্গতোত্তরীয়ঃ ॥৬ 

দ্বার! বিলুলিত ও শ্রমবাঁরিতে পরিব্যাপ্ত ইহার মুখমণ্ডল অতিশয় অলঙ্কত 
হইয়াছিল; ততকালে আমার ন্থৃতীক্ষ বাণ সমূহে ইহার দেহ ক্ষত বিক্ষত 

হইয়াছিল এবং গাত্রস্থিত কবচ ও সমধিক শোভা ধারণ করিয়াছিল; ইহার 

এই রূপটিতে আমার মূন রতি লাভ করুক । যুদ্ধারস্ত সময়ে অর্জুন যখন 

ই্ীকে কুরুপাগুবীয় সৈন্য মধ্যে রথ স্থাপন করিতে বলিলেন; তখন ইনি 
সখার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ ও শক্র সৈম্ত মধ্যে রথ স্থাপন 

পূর্বক অর্জুনের বিজয় কামনায় যেরূপে শী ভীন্ম, এ দ্রোণ, এ কর্ণ ইত্যাদি 
্রদর্শনছলে কাল-দৃষ্ি দ্বার! হূর্য্যোধন পক্ষীয় সেনাগণের আম্ুহরণ করিয়া- 

ছিলেন, ই্ার সেই পার্থ-সখ৷ রূপে আমার চিত্ত রমণ করুক। কৌরৰ 
সেনা-সন্লিবেশ অবলোকন করিয়া অজ্জুন দৌষ বিবেচনায় স্বজন বধে বিমুখ 

হইলে, ইনি আবার তত্বোপদেশ দ্বারা তাহার কুবুদ্ধিও হরণ করিয়াছিলেন, 

এই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আমার রতি হউক। ইনি নিজ 

প্রতিজ্ঞ! পরিত্যাগ পূর্বক আমার প্রতিজ্ঞ সত্য করিবার নিমিত্ত সহসা! রথ 

হইতে অবতরণ করিয়! ভগ্ন.রথচক্র ধারণ করিয়াছিলেন; তৎকালে সিংহ 

যেমন মত্ত হস্তীকে বধ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হয়, ইনি সেইরূপ আমাকে 
*বধ করিবার নিমিত্ত ক্রোধ ভরে আমার অভিমুখে ধাবিত হইলে, ইহার 

গুরু ভারে পৃথিবী প্রতি পদেই কম্পিত হইতেছিল; তখন ইনি আত্মবিস্থৃত 



৭০৮ বিচার-চক্জ্োদয়। 
শপ রত ফল ৯ বা আস ৬ ৯ ৯০৯ সালা শিস পি পাপা সাপ লা ০. ০২ 

শিতবিশিখহতো বিশীর্দংশঃ ক্ষতজপরিত আততারিনো গে মে। 

প্রসভমভিসসার মন্বধার্থং ম ভবতু মে ভগবান গতিমুকুন্দঃ ॥৭ 

বিঅয়রথকুটুহ আত্ততোত্রে ধৃতহয়রশ্টিনি তচ্ছিরেক্ষণীয়ে। 
ভগবতি রতিরস্তব মে মুমুধোর্যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ ্বরূপম্ ॥৮ 

ললিতগতিবিলাসবন্তহাস প্রণয়নিরীক্ষণকল্লিতোরুমানাঃ | 

কৃতমন্থুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ প্রর্কতিমগমন্ কিল যন্ত গোঁপবধবঃ ॥৯ 

সপ পপ. পল পপ পপ লা পপ পন 

হইয়াছিলেন; ইহার উত্তরীয় বস্ত্র গাত্র হইতে ম্ঘলিত ও ভূতলে পতিত 
হইয়াছিল; ইহার সেই তাৎকাঁলিক রূপই আমার একমাত্র গতি হউক। 
আমি আততান্ী, নিরন্তর ইহার প্রতি অস্ত নিক্ষেপ করাতে আমার নিসিত 

অস্ত্র সমূহে পুনঃগুন আহত, বিধ্বস্ত কবচ ও রুধির বিলিপ্ডাঙ্গ ও মন্বধার্থ 

সমুস্তত দেখিয়া, অজ্জুন রথ হইতে অবতরণ পূর্বক ইহাকে নিবারণ করিবার 

জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ইনি বল পূর্বক অঞ্জুনকে অতিক্রম 

করিয়! আমাকে স্বহস্তে বধ করিবার অভি প্রায়েই আমার অভিমুখে আগমন 

করিয়াছিলেন) এই ভগবান্ মুকুন্দই আমার একমাত্র গতি হউন। এক 
হস্তে অর্জুনের রথের অশ্বরঞ্জু, অন্ত হস্তে প্রতোদ (চাবুক ) ধারণ করিয়া 
সারধিরূপে শোভমান ভগবানে মুমূর্বু আমি আমার রতি হউক। বাহাকে 
দেখিয়া যুন্স্থলে তন্থত্যাগকারী সকলেই মুক্ত হইয়া গিয়াছে, ব্রজবানিনী 
গোপিনী সকল মহারাসাদি স্থলে ললিত গতি, বিলাঁস, মনোহর হান্ত ও 
সপ্রণয় নিরীক্ষণ দ্বার! ইহ! কর্তৃক কল্পিত মহামানে 'মানিনী হইয়া মগর্কে 

অন্ধ হইয়াছিল, তাহারা কখনই ব্রহ্ষজ্ঞানে ইহার পুজা করে নাই কিন্ত 

তদ্গতচিত হইয়! ইহার গোবর্থনোদ্বরণাদি কর্ম সকলের অন্তুকরণ মার 



বিচার-চন্দোদয়। ৯৯ 
মুনিগণনৃপবর্ধ্যসংকুলেহস্তঃ সদসি যুধিষ্ঠির রাজনুয় এষাম্। 

অর্্ণমুপপেদঈক্ষণীয়ো মমদৃশিগোচর এষ আবিরাত্মা ॥১০ 
তমিমমহমজংশরীরতাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্লিতানাম্। 
প্রতিদশমিবনৈকধার্কমেকং সমধিগতোহস্মি বিধৃতভেদমোহঃ ॥১১ 

রর 

্রীরষ্ণকর্ণামুতস্তোত্রম। ( বিল্বমঙ্গল )। 

হে দেব! হে দয়িত! হে জগদেকবন্ধে। ! 

হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈকসিন্ধো !। 

হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম ! 

হাহা! কদ! নু ভবিতাসি পদং দৃশোন্মে ॥ ১ ॥ 
শপ পর» 

করিয়াই ইহার স্বরগ প্রাণ হইয়াছে। যুধিষ্টিরের রাজন্থয় ষজ্ঞে মুনিগণ ও 

রাজগণে পরিপূর্ণ সভায় যুধিষ্ঠির সকলকে উপেক্ষা করিয়া ইহাকেই প্রধান 
বরণ করিয়াছিলেন ॥ তৎকালে ইহার মনোহর রূপ সকলেই দ্নেখিয়াছিল; 
ইনি জগতের আত্মা হইয়াও আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়! সম্প্রতি আমার 

নয়ন পথে বিরাজ করিতেছেন। ইনি সেই অজ, স্বনির্মিত শরীরধারী 

প্রতি জীবের হৃদয়ে অধিষ্টিত পরমাত্মা ; -লোক সকল অঙ্ঞতাপ্রযুক্ত একই 

হূর্ধাকে যেরূপ উপাধি ভেদে নানারূপে দর্শন করে, ইহীকেও সেইক্বপ 

শরীরি ভেদে ভিন্ন বোধ করিয়া থাকে । ইন্থার অনুগ্রহে আমার ভেদ বুদ্ধি 

ভিরোহিত হইয়াছে আমি ইহাকে এক অভিন্ন পরমাত্মরূপে প্রাপ্ত হইয়! 

কতার্থ হইলাম |” | 

বিত্মঙ্গল বলিলেন হে আমার দেবতা, ছে আমার দয়িত | হে জগতের 

একমাত্র বন্ধু! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে দয়ার সাগর ! হে নাথ! হে 

বমণ | হে নয়নাভিরাম! তুমি কতদিনে আমাকে দর্শন দিবে? বামে 



১ বিচার-চন্জ্রোদয়। 
সপ পি পালা কত ও হস ক খাপ 

ানাতিভিবি ওর মন্দোন্নতভ্রলতং 

কিঞ্িৎকুঞ্চিতকোমলাধরপুটং সাচি প্রসারেক্ষণং। 

আলোলাম্ুলিপল্লবৈমু'রলিকামাপুরয়স্তং মুদা 

মূলে কল্পতরোন্ত্রিভললিতং জানে জগন্মোহনম্ ॥ ২॥ 

হিসি তা খানিক ৬ ৬০ ইাাতিল জিলা ৭ 

হে গোপালক! হে কপাজলনিধে ! হে সিন্ধুকন্তাপতে ! 

হে কংসাস্তক ! হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ ! হে মাধব !। 

হে রামানুজ ! হে জগভ্রয়গুরো ! হে পুগুরীকাক্ষ! মাং 

হে গোপীজননাথ ! পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥ ৩ 

কন্ত,বীতিলকং ললাটফলকে বক্ষ:স্থলে কৌন্তভং 
নাঁসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কম্কণম্। 
সর্ধাঙ্গে হরিচন্দনঞ্চ কলয়ন্ কণ্ঠে চ মুক্তাবলী 
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচুড়ামণিঃ ॥ 9 

শা এরি শপ পপ প্র সি ৭ চা ১ অপ ডা ৫ পপি এ 

হেলিয়! দাড়াইয়াছ তাই তোমার বাম কুগুল স্বন্ধদেশ -পর্য্যস্ত লম্বিত, ঈষৎ 

উন্নত ভ্রধুগল, কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কোমল ওঠ ও অধরপুট, প্রসারিত কুটিল 

কটাক্ষ, স্ুকোমল অন্গুলী ঘার! মুরলী ধারণ করিয়া বাদনকারী, করবৃঙ্গ 

মূলে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান, জগৎ-মনোহর, শ্রীকষকে নমস্কার) 
হে গো-পালক ! হে র্ুপাপাগর ! হে লক্ীপতে ! হে কংসান্তক! হে 

কুস্তীরধত গজেন্ত্রের প্রতি করুণাগ্রদর্শক ! হে মাধব | হে বলরামানুজ ! 

হে ত্রিজগদৃগুরু ! হে কমলনয়ন | হে গোপীনাথ! তুদি আমাকে রক্ষা 



বিচার-চক্দ্রোদয় । ৭৯৯ 
সি তি সতী ক» বাসি তো? পপ কা ডল সি «০ ও পিসি 

লোকা হুনমদয়ন করতীন্থরয়ন ক্ষৌনীরুহান্ হর্যয়ন্ 
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিবশয়ন্ গোবুন্দমানন্দয়ন্। 

গোপান্ সংত্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ন্ সপ্তস্বরান্ জূত্তয়ন্ 

ংকারার্থ মুদীরয়ন্ বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ ॥ ৫ 

সন্ধাবন্দন ! ভদ্রমস্ত ভবতে ভো স্নান! তুভ্যং নমো 

তো৷ দেবাঃ পিতরশ্চ ভর্পণবিধো নাহ্ং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্। 
যত্র কাপি নিষগ্ত যাদবকুলোন্তংসস্ত কংসদ্বিষঃ 

স্মারং স্মারমঘং হরামিতদদলং মগ্তে কিমন্তে ন মে ॥ ৬ 

পপ পাপী ক ৭ বক পপ পপ উপ 

কর আমি তোম! .ভিন্ন জানি না। তোমার ললাটে কম্তূরী তিলক, 
বক্ষ'স্থলে কৌস্তভমণি, নাসিকায় নৃতন মুক্তা, করতলে বেণু॥ হস্তে কক্কণ, 
সর্বশরীরে হরিচন্দন, কণ্ে মুক্তাহার, গোপবধূ পরিবেষ্টিত তোমার সেই 
শ্রেষ্ঠ গোপাল রূপের জয় হউক) যে বংশীধ্বনি লোকের মন হুরণ 

করিতেছে, বেদ মুখরিত করিতেছে, বুক্ষদিগকেও হর্ষ দিতেছে, পর্ব 

পর্যান্ত আর্দ্র করিতেছে, মুগদিগকে বিবশ করিতেছে, গো সকলের 

আনন্দ জন্মাইতেছে, গোপদিগের সন্ত্রম উৎপাদন করিতেছে, মুনিদ্দিগকে 
মুকুলিত করিতেছে, সপ্তশ্বর বিকাশ করিতেছে, 'প্রণবের অর্থ উচ্চারণ 

করিতেছে, গোপশিশু তুমি তোমার সেই বংশীধবনির জয় হউক । হে 

সন্ধ্যাবন্দন ! তোমার মঙ্গল হউক হে স্নান! তোমাকে নমস্কার, 

ছে দেবগণ ও পিভৃগণ! আমি তোমাদের তৃথ্ি জন্মাইতে সক্ষম নহি, 

আমাকে ক্ষমা কর; আমি যে কোন স্থানে উপবেশন পূর্বক যছুকুল 
শিরোমণি কংসারি গ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে পাপ বিনাশ করিব 

আমার অন্ত দ্বার! কোন প্রয়োজন নাই। 



৭১২ _ বিচার-চক্ত্রোদয়। 
তত ১০ এপস | পস্সিলাি শিট টি এসি ক সি উর পিতা অতো পাপী ্িিনছিী সিপন এা ন জোস্সিল ৬ লাক কী ৯ আলি পাস্দিকাসটি শাসন সিসি জী নিতো লাস পোস্ট লা সিনা ৯. লি ছিলি খলিল 

হরিহরাতকস্তোত্রম । ( কাশীখণগ্ডমূ) 
গোবিন্দ! মাধব ! মুকুন্দ! হরে ! মুরারে! 
শস্ভো ! শিবেশ ! শশিশেখর ! শূলপাণে ! 

দামোদরাচ্যুত! জনার্দান ৷ বাসুদেব! 

ত্যাজ্যা ভটা ষ ইতি সন্ততমামনস্তি ॥ ১ 

গঙ্গাধরান্ধকরিপো ! হর! নীলকণ্! 

বৈকুগ্ঠ! কৈটভরিপো ! কমঠাজপাণে ' 
ভৃতেশ ! খণ্ডপরশো ! মূড় ! চগ্ডিকেশ ! 

ত্যাঙ্ধ্য/ ভটা য ইতি সন্ততমামনস্তি ॥ ২ 

বিষেগ ! নৃসিংহ ! মধুনুদন ! চক্রপাণে ! 

গৌরীপতে ! গিরিশ ! শঙ্কর! চক্্রচূড় ! 
নারায়ণান্ুরনিবর্থণ ! শাঙ্গ পাণে। 

ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সম্ভতমামনস্তি ॥ ৩ 
মৃত্যুঞ্জয়োগ্রবিষমেক্ষণ ! কামশত্রো ! 

শ্রীকান্ত! গীতবদনাধুদ ! নীল! শৌরে ! 

ঈশান ! কৃত্বিবসন | ত্রিদশৈকনাথ ! 
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সম্ততমামনস্তি ॥ ৪ 

লক্ষমীপতে ! মধুরিপো| ! পুরুযোত্তমান্ত-! 
শ্রীক্ঠ! দিগ্ববসন ! শান্ত ! পিনাকপাগে !। 
আনন্দকন্প ! ধরনীধর ! পদ্মনাত! 

ত্যাক্যা তটা য ইতি সম্ততমামনন্তি ॥ & 

সর্কেশ্বর! ব্রিপুরহ্ছদন ! দেবদেব! 
্ধণ্যদেব ! গরুড়ধবজ ! শঙ্খপাণে !। 
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্রক্ষোরগাভরণ! বালমুগান্কমৌলে ! 

ত্যাজ্যা ভটা ষ ইতি সম্ততমামনস্তি' ৬ 

শ্রীরাম! রাঘব! রমেশ্বর! রাবণারে ! 
ভূতেশ | মন্মথরিপো! ! প্রমথাধিনাঁথ! 

চানূরমর্দন ! হৃধীকপতে! মুরারে। 
ত্যাজ্য৷ ভটা য ইতি সন্ততমামনস্তি ॥ ৭ 

শুলিন্! গিরীশ | রজনীশকলাবতংস ; 
কংসপ্রণাশন ! সনাতন! কেশিনাশ! 
ভর্গ! ত্রিনেত্্! ভব ! ভূতপতে ! পুরারে ! 

ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সম্ততমামনস্তি ॥ ৮ 

গ্রোপীপতে ! যছুপতে ! বসুদেবস্থনো ! 

কর্পুরগৌর ! বৃষভধ্বজ ! ভালনেত্র ! 
গোবর্ধনোদ্ধরণ ! ধর্ধধুরীণ ! গোপ! 

ত্যাজ্যা ভট! ষ ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৯ 

স্থাণো ! ভ্রিলোচন ! পিনাকধর ! স্মরারে ! 

কুষ্ণানিরুদ্ধ! কমলাকর! কল্পষারে ! 

বিশ্বেশ্বর ! ত্রিপথগার্্জটাকলাপ ! 

ত্যাজা। ভটা য ইতি সম্ভতমামনস্তি ॥ ১০ 

অষ্টোতরাধিকশতেন সুচারুনায়! 

সন্দমভিতাং ললিতরত্বকদম্বকে ন। 

সন্নারকাং দৃঢ়গুণাং নিজজকণ্ঠগাং যঃ 

কুর্ধ্যাদিমাং শ্রজমহো স যমং ন পশ্তেৎ॥ ৯১ 



তৃতীয় স্তবক। 
জীগীত গোবিন্দমৃ। 

৯ 

[ গীতগোবিন্দ সাপের মাথার মণি। সাধনার সহিত মিলাইতে পারিলে 

ইহার ঝলকে অমুত উঠে আর না মিলাইতে পারিলে ষে গরল উঠে 

তাহাতে প্রাণহানি নিশ্চয়। ; 
মেঘৈমেছুরমন্বরং বনভূবঃ শ্তামাস্তমালক্রমৈঃ 

নক্কং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়। 

ইং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রমং 

রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকুলে রহঃ কেলয়ঃ ॥ 

যদি হরি ল্মরণে সরসং মনে! যদি বিলাস কলাস্ু কুতৃহলম্। 
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং শৃগু তদ! জয়দেব সরন্বতীম্॥ 

মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় আকাশ ঙ্গিপ্ধ হইয়া উঠিল । বনভূমি নিবিড় 
তমাল বৃক্ষে অন্ধকারময় হইল। রাত্রিও সমাগত। : এই কৃষ্ণ ও তীরু। 

রাখে! তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়। যাও। ননদের এই আদেশে রাধামাধৰ 
পথ সমীপবর্তী কুঞ্জের অভিমুখে চলিয়াছেন। না কুলে তাহাদের এই 

বিজন-বিহার জয়যুক্ত হউক । 
শ্রীহরি শ্মরণে মন ধদি সরম করিতে চাঁও, দি ধারনের মিলন 

প্রসঙ্গে কৌতুহল থাকে তবে জয়দেব সরম্বতীর এই মধুর কোমল 
পদাবলী শ্রবণ কর। | 
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২ 
বসন্তে বাসস্তী-কুস্থম-সুকুমারৈরবয়বৈ- 

্রমস্তীং কান্তারে বছবিহিত-কৃষ্কানুসরণাম্। 
অমন্দং কন্দর্প-জর-জনিত-চিস্তাকুলতয়া 

বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমুচে সৃহচরী ॥ ১ 
ললিত-লবঙ্গলত1-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে । 

মধুকর-নিকর-করম্িত-কোঁকিল-কৃজিত-কুঞ্জ কুটারে ॥ 

বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে 

নৃত্যুতি যুবতি জনেন সমং সখি বিরহি-জনন্ত ছুরস্তে ॥ ২ 

উন্মদ-মদন-মনোরথ-পথিক-বধূজন-জনিত-বিলাপে। 
অলিকুল-সম্কুল-কুম্থম-সমূহ-নিরাকুল-বকুল-কলাপে ॥ ৩ 

বসস্তকাল। বাসন্তী কুন্মের স্তাগ্ সুকুমার অবয়ব, ষেন একটি 
সঞ্চারিণী কনক লতা । আজ শ্রীরাধিক! বনে বনে কত প্রকারেই ন! 

শ্নীমাধবের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। কনর্প-জর-জনিত চিন্তা 

অত্যন্ত আকুল করিয়! তৃলিয়াছে আর মিলন পিপাসা অতিশয় প্রবল 

হইয়াছে । এই অবস্থায় শ্তরীরাধিকাকে তাহার কোন সথী সরস বাক্যে 
বলিতে লাগিলেন, সখি! দেখ দেখ মুছ্মন্দ মলয় সমীরণ নয়নাভিরাম 

লবঙ্গলতা সংসর্ণে কতই সৌগন্ধ বিস্তার করিতেছে। ফুলে ফুলে কুঞ্জ 
কুটার ভরিয়া উঠিয়াছে। গুপরন্মত্ত মধুত্রতের বঙ্কীর ধ্বনির সহিত মিলিত 
হইয়া কোকিল কাকলী চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। বিরহীর 
পক্ষে অতি ছুরস্ত এই সরস বসন্তে হরি বুঝি কোন যুবতী জনের সঙ্গে 
বিহার করিতেছেন আর প্রেমভরে নৃত্য করিতেছেন । অতি তীব্র স্বামী 

সঙ্গাভিলাষে অধীর প্রবাসী জনগণের বধূক্রন কতই না বিলাপ করিতেছে। 

অলিকুলে সমাচ্ছন্ন যে কু্গুম সমূহ সেই কুমুমাবলীতে ব্যাণ্ড বকুল পাদপ- 
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মুনি-মনসামপি মোহন কারিণি তরুণাকারণবন্ধ ॥ 9 

উন্মীলন্ মধু-গন্ধ'লুন্ধ-মধুপ-ব্যাধৃত-চুতাঙ্কুর 
ক্রীড়ংকোকিল-কাঁকলী-কলকলৈরুদ্গীর্ণ কর্ণ-জরাঃ। 

নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ- 
প্রাপ্ত-প্রাণসমা-সমাগম-রসোল্লাসৈরমী বাঁসরাঃ ॥ 

৩ 

চন্দন চচ্চিত-নীলকলেবর-পীতবসন-বনমালী 

কেলি চলন্মণি-কুগুল-মগ্ডিত-গগুষুগ-শ্মিতশালী 
হরিরিহ মুগ্ধবধূ-নিকরে 

বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে। 

গণ যেন নিরতিশয় আকুল হইয়া উঠিগ্লাছে। স্তবকে স্তবকে মাধবী 
কুন্ুমের পরিমলে বনভূমি কতই মনোরম, আবার নব-মল্লিকার সৌগন্ধে 
চারিদিক আমোদিত। ইহাতে মুনি 'গনেরও মন মোহিত হয়, এই সরস 

বসন্ত তরুণ বয়স্ক জনগণের অকারণ বন্ধু। 

আত্ম মুকুল চারিদিকে গন্ধ ছড়াইতেছে, ভ্রমরগণ মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া 

তাহাতে আনিয়া পড়িতেছে ও তাহাদিগকে -কম্পিত করিতেছে; 

কোকিলগণ ক্রীড়া করিতে করিতে কুহুরবে বিরহী পধিকজনের শ্রোত্র- 
পীড়া উৎপাদন . করিতেছে। প্রণয়িণীর চিন্তার একাগ্রতা হেতু ক্ষণ- 

কালের জন্ত মিলন স্বখ অন্তত হওয়ার বিরহী জন কোনিরূপে এই কালে 
দিনপাত করিতেছে। 

. বানস নয়নে দেখিতেছি শ্রীহরির নীলকলেবর চন্বনে চচ্চিত, পরিধানে 

গীতবসন, গলরেশে বনমাল!। কেলিভরে বিচলিত মণিমক়্ কুগডল মণ্ডিত 
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সঞ্চরদধর-ম্ধা-মধুরধ্বনি-মুখরিত-মোহন-বংশং 

বলিত-দৃগঞ্চল-চঞ্চল-মৌলি-কপোল-বি লোল-বতংসং ॥ 
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাপং প্ররতি মনোমম কৃত পরিহাঁসম্॥ 
রাধাবদন-বিলৌকন-বিকসিত-বিবিধ বিকার-বিভঙ্গম্। 
জলনিধিমিব-বিধুমগুল-দর্শন-তরলিত-তুঙ-তরঙ্গম্॥ 
হারমমলতর-তারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদুরম্। 
স্কুটতর ফেন-কদস্ব করম্িতমিব যমুনা জল-পূরম্ ॥ 
শ্তামল-মুদ্ুল-কলেবর-মগুলমধিগত-গৌরছুকৃলম্। 
নীলনপিনমিব পীত-পরাগ-পটল-ভর-বলগ্লিত-মুলম্ ॥ 
শশি-কিরণ-চ্ছুরিতোদর-জলধর-নুন্দর-সকুনুম কেশম্। 
তিযিরোদিত-বিধুমগ্ডল-নির্মল-মলয়জ-তিলক-নিবেশম্ ॥ 

১, শপ পাপা পপ পাপ পাপা পলাশ শীশাপাাশীপাশিী শশী শী 

পা আর স্পীসিী আত ও লাস লতি লা সতত ৮*৮ ৪ 2 

পি 

মূ হান্ত ভরিত কপোল দেশ! হরি এই ক্রীড়াসক্ত। বিলাসিনী সুন্দরীগণ 
মধ্যে বিহার করিতেছেন। মোহন বাঁশরী অধর সুধা সঞ্চারে মধুর 

ধ্বনিতে মুখরিত, ইতস্ততঃ প্রচলনে কুটিল কটাক্ষ, মৌলিস্ব শিখিপিচ্ছ 

কম্পিত করিতেছে, তাহাতে চঞ্চল মণি-কুগল, গণ্দেশের কি অপূর্ব 
শোভ। বিস্তার করিতেছে । আমার মন এই রামোৎসবে হাবভাব জড়িত 

পরিহান চপল হুরিকে ম্মরণ করিতেছে । দেখ সথি! বিধুমণ্ডল দর্শনে 

জলনিধির তুঙ্গ তরঙ্গ যেমন চঞ্চল হইয়া কি যেন কি ধরিতে চায় সেইরূপ : 

আমি শ্ররীরাধিকা, আমার বদন বিলৌকনে বিবিধ বিকার. লহরী শ্রীকৃষ্ণ 

বিকমিত হইতেছে । এই সুনীল বক্ষদেশে পরিলম্বিত অত্যুজ্জল মধ্যমণি 
খচিত হবার, শ্ফুটতর ফেন নিকর চুদ্বিত সুনীল যমুনা-জল প্রবাহের মত বোধ 

_ হুইতেছে। পরিহিত পীত পটাম্বর স্থুকুমার শ্তামদেহ আবরণ করিয়াছে মনে 
: হইতেছে যেন পীত পরাগ পরিবৃত নীলোৎপল স্মঘুম! ধারণ করিয়া আছে। 
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৪ 

বিশদ-কদম্ব-তলে মিজিতং কলি-কলুষ-ভয়ং শময়ন্তং 
মামপি কিমপি তরঙজগ-দনঙ্গ-দুশা মনসা রময়স্তং 

রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসং 

স্মরতি মনোমম কৃত-পরিহাপম্। 
গণয়তি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপি নেহতে 

বহতি চ পরীতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ। 

যুবতিষু বলতৃষ্ে কষে বিহারিণি মাং বিন! 

পুনরপি মনো বামং কামং কর়োতি করোমি কিম্ ॥ 

০৯ এ 
সপ শপ পাপ 

শশি কিরণোপ্তাসিত সুন্দর মেঘোদয়ের ন্যায় কুমুম-বেষ্টিত কেশকলাপ ! 

আহা কতই নয়নাভিরাম ! আর ভালতটে এর নির্মল চন্দন-তিলক-বিস্তাস । 

মনে হয় যেন কাল মেঘের মধ্য হইতে উদ্দিত বিধুমণ্ডল। 

পুষ্পিত কদন্ব তরুর তলে দাঁড়াইয়া, কলি কলুষ ভয়হারী শ্্রীহরি কি 
এক অনঙ্গ সঞচগরী কটাক্ষ দ্বারা মনে মনে আমারই সহিত যেন বিহার 
করিতেছেন। 'সথি! আমার মন এই রাসোতৎসবে হাবভাব জড়িত 

পরিহাস-চপল হরিকে স্মরণ করিতেছে । আহা !-ক্কষ্চ এখন আমায় 

ত্যাগ করিয়! বলবৎ তৃষ্ণায় অন্তকে লইয়া বিহার করিতেছে। কিন্ত 
সথি! আমার অবাধ্য মন পুনরায় তাঁহাকেই অভিলাষ করিতেছে, 
তাঁহার গুণগ্রাম চিস্ত। করিতেছে» ভ্রমেও তাহাকে ভুলিতে চায় না । 

তাহার স্মরণে বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছে, মে আনায় অবঙ্ধ। 

করিতেছে, তথাপি তাহার দোষ এ দ্বেখে ন'। বল এখন আমি কি 
করি? ও 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৭১৯ 

৩ শপ পপ লাজ 

৫ 

নিন্বতি চন্দনমিন্দু-কিরণমন্গবিন্দতি খেদমধীরম্। 
ব্যাল-নিলয়-মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়-সমীরমূ । 

স! বিরহে তব দীন! । 

মাধব মনসিজ-বিশিখ-ভয়াদিব ভাবনয় ত্বয়ি লীন! ॥ 

বহতি চ গলিত-বিলোচন-জলধরমানন-কমলমুদারম্। 

বিধুমিব বিকট-বিধুস্তদ-দস্ত-দলন-গলিতামৃতধারম্ ॥ 

প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহ্ম্। 
স্বর বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তন্থতে তন্থদাহম্ ॥ 
ধ্যান লয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবস্তমতীব-ছুরাপম্। 
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি 5ঞ্চতি মুঞ্চতি তাঁপম্ 

স্পা পিলস্সপী লা সিপাপাা পপি পা স্পা শপ শি ৩ পে আপ পপ ৬ ০৮৬ ক 

মাধব! তোমার বিরহে শ্রীরাধিকা বড়ই কাঁতরা। অনঙ্গবাণে ভীতা। 

হইয়া সে এখন ভাবনাতে তোমাতেই যেন লীনা । রাধিকা চন্দনকে 

নিন্দা করে, চন্দ্র কিরণ লক্ষ্য করিয়া অধীর হইয়া খেদ করে, মলয়- 

সমীরণে সর্পনিবাসস্থান চন্ননতরুর সংসর্গ আছে ভাবিয়া উহাকে গরল 
মনে করে। বিকট বাহুর চর্বণে গলিত সুধাধারার মত তাহার সুন্দর 

বদন কমল হুইতে অবিরলধারে নয়ন জল বঝরিতেছে। প্রতিক্ষণ রাধা 

বলিতেছে মাধব ! আমি তোমার চরণে পতিত হইতেছি। ভূমি বিমুখ 

হইলে সুধানিধি হইয়াও চন্দ্র তৎক্ষণাৎ আমার দেহ দ্ধ করে। তোমার 
এখন আর পায় না বলিয়া আমার সখী কখন তোমার ধ্যানে মগ্ন হইয়া 

সুখে তোমার রূপ করন! করিয়! বিলাপ করে, কখন তোমায় পাইয়াছে 
ভাবির! হান্ত করে, কখন তোমায় না পাইয়া বিষ হয়, কখন রোদন 

৫৩ 
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ঙ 

রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে মদন-মনোহর-বেশম্। 

ন কুক নিতম্থিনি গমন-বিলম্বনমনূসর তং হৃদয়েশম্ ॥ 

ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী ॥ 

নাম সমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু-বেণুম্। 

বু মন্ুতে নন্ুতে তন্থ-দ্গত-পবন-চলিতমপি রেখুষ্ ॥ 
পততি পতন্তররে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত-ভবদুপষানম্। 

রচয়তি শয়নং সচকিত-নক্বনং পশ্ততি তব পন্থানম্ ॥ 
মুখরমধীরং ত্যজ মত্তীরং রিপুমিব কেলিযু লোলম্। 
চল সখি কুপ্জং সতিমির-পুঞ্জং শীলয় নীল-নিচোলম্। 

করে, কখন উন্মনা হইয়া চঞ্চলপদে ইতন্ততঃ ধাবিত হয়, আবার কখন 

তোমাকে পুনরায় পাইয়াছে মনে করিয়া মনোতুঃখ পরিহার করে । 

মিলন স্থথের সার যে অভিসার, কৃষ্ণ মদন-মনোহর বেশ ধারণ করিয়া 

সেই অভিসারে গিরাছেন । নিতম্বিনি! গমনে আর বিলম্ব করিও না। 

সেই হ্বদয়েশ্বরের অন্থসরণ কর। বনমালী যমুন! তীরে ধীর-সমীরের কুঞ্জ 

অপেক্ষা করিতেছেন। তোমার নাম ধরিয়া -.মৃছমধুর স্বরে সক্কেতম্চক 

বেণু বাজাইতেছেন। তোষার অঙ্গ স্পর্শা পবন-ঢালিত ধুলি কণাকেও 
ভিনি আপনা-অপেক্ষ। ভাগাবান্ মনে করিতেছেন। পাখী উড়িলে বা 

পাত! পড়িলে তুমি আমিতেছ মনে করিতেছেন, করিয়া শয্যা রচনা করি- 
তেছেন আর সচকিতনরনে তোমার আগমন পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন । 
নূপুর বড় মধুর, বড় অধীর |. এই চঞ্চল নৃগগুর অভিসার বিষয়ে শক্র। 

ইহাকে ত্যাগ করিয়া চল। কুঞ্জ তিমিরে আবৃত নীলবসন পরিধান করিয়া 
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হরিরতিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাঁতি বিরামমূ। 

কুরু মম বচনং সত্বর-রচনং পুরয় মধুরিপুংকামস্ ॥ 

৭ 

কথিত-সময়েপি হরিরহহ ন যযৌ বনং। 
মম বিফলমিদ-মমলমপি রূপ-যৌবনম্ ॥ 
যামি ছে কমিহ শর্ণং সখী-জন-বচন-বঞ্চিতা ॥ 

যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতং | 

তেন মম হদয়মিদ-মসমশর-কীলিতম্ ॥ 

মম মরণমেব বরমতি-বিতথ-কেতন1। 

কিমিহ রিষহামি বিরহানলমচেতন। ॥ 

মামহহ বিধুরয়তি মধুর-মধুযামিনী | 

কাঁপি হুরি-মনুভবতি ক্ৃত-মুকৃত-কামিনী ॥ 

০০০০০ 

পি 

কুঞ্জে চল। হরি তোমাকে নিরতিশয়'আদর করেন। রজনীও অবসান 

হইতেছে ইহ। আমি ভাবনা করিতেছি । আমার কথ! শ্রবণ কর আর 

বিলম্ব করিও ন! গ্রীকৃষ্ণের কামন পূর্ণ কর। 

ছি ছি! মর্্সবীও আমায় বঞ্চনা করিল। হরি, কথা দিয়াও যথ৷ সময়ে 

কুঞ্জে আদিল না। আমার রূপ যৌবন অনিন্য হইয়াও বৃথা হইল। 

হরি! হরি! এখন আমি কার শরণ লইব ? যার সহিত মিলন আশায় আমি 

এই রাত্রিকালে নিবিড়বনে আসিলাম সেই আমার হ্বদয়কে ক্ষণে আশা, 
ক্ষণে নিরাশ! শরে নিরতিশয় বিদ্ধী করিতেছে । আমার মরণই মঙ্গল। 

আমার দেহ ধারণ নিতান্তই ব্যর্থ। কৃষ্ণ বিরহে আমি টৈতন্তহীনা 

হইতেছি। কেন আর বিরহানল সহ করি? হরি! হরি! এই মধুর 
বাসন্তী রাত্রি আমাকে বিকল করিতেছে। বুঝি কোন ভাগাবতী রমণী: 



৭২২ বিচারচন্দ্োদয়। 
স্প্যান 

অহহ কলয়ামি বলয়াদি-মপি-ভূষণং। 
হরি-বিরহ-দহন-বহনেন বন্ু-দুষণম্। 
কুম্থম-নুকুমার-তন্ুমতন্থ-শর-লীলয়! |, 

জগপি হৃদি হস্তি মামতি-বিষমশীলয়! ॥ 

অহমিব নিবসামি ন গণিত-বন-বেতস। | 

স্মরতি মধুস্দনে! মামপি ন চেতসা ॥ 

হরি-চরণ-শরণ-জয়দেব-কবি-ভারতী | 

বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমল কলাবতী ॥ 
৮ 

বদসি বদি কিধিম্দপি দত্ত-রুচি-কৌমুদী 

হরতি দর-তিমিরমতি ঘোরম্। 

স্কুরদধর-সীধবে তব-বদন-চজ্ামা 
রোচন়্তি লোচন-চকোরম্ ॥ 

এখন হরিকে অনুভব করিতেছে । ছি ছি! এই হুরি-বিরহানল বহন 
করিতে করিতে বলয়াদি মণিময় ভূষণও বড়ই সন্তাপকর মনে করিতেছি। 

কুম্থম-নূকুমার তচ্গু আমি, আমার হৃদয় নিহিত এই কুন্ুমমালাও আজ 

আর্মাকে অতিদারুণ-স্বভাব কামবাগ মত মিপীড়ন করিতেছে । মামি 
বেতস বনও গ্রহ না করিয়া এখানে আসিলাম । হাক্স! মধুক্দন ত 

আমায় মনে মনেও স্মরণ করিল না। হরিচরণাশ্রিত জগ্নদেবের এই 

এই কোমল কবিত্ব-কলা-শালিনী-বানী প্রেমময়ী রঙ্ময়ী যুবতীর তার 
তক্তভ্বায়ে বাস করুক । 

. অতি ঘোরং দর-তিমিরং»* ঘোরতর ভয়জনক অন্ধকার । প্পুরাধর" 

সীধবেস্উচ্ছলিতন্ত অধরন্ত সীধবে অমৃতায় অমৃত পানার্ঘং। রোচয়তি - 



বিচার-চক্দ্রোদয়। ৭২৩ 
জীন স্কিন সফি ভি ব-ভিত পিতা সিসি স্তন 

লিলা দিলা জিরার কী এ উন্নত এড এসি তা সি রসি লোস্টিএস্ষিল 

পরিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মান-মনিদানং 
সপদি মদনানলে দহতি মম মানসং 

দেহি মুখ-কমল-মধুপানম্ ॥ 
সত্যমেবাসি বদি সুদতি ময়ি কোপিনী 

দেহি খর-নয়ন-শর-ঘাতম্। 

ঘটয় ভূজ-বন্ধনং জনয় রদ-থগুনং 

যেন বা ভবতি সুখ জাতম্ ॥ 

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং 
ত্বমসি মম ভব-জলধি-রত্বম্। 

ভবতু ভবতীহ ময়ি সতত মনুরোধিনী 

' তত্র মম হৃদয়মতি বন্্ম্॥ 

নীল-নলিনাতমপি তন্বি তব লোচনং 

ধারয়তি কোকনদ-রূপম্। 

কুজ্ুম-শর-বাণ-ভাবেন যদি রঞ্জয়সি 

কৃষ্ণমিদ-মেত-দনুরূপম্ ॥ 

সাভিলাঘং করোতি। অনিদানং মানং অকারণং কোপং। সপদি. 

ঝটিতি। অকি সুদতিস্ময়ি প্রসন্নবদনে। রদ-ধগুনংস্রদৈঃ দক্তৈঃ 
খণ্ডনং দংশনং। ভবতী ইহ ময়ি সততং অন্থরোধিনী ভবতু- অশ্মিন্ 
তম্মান্র শরণে ভবতী ময়ি নিরস্তরম্ অন্ুকূলা ভবতু। কুসুম শর-বাণ- 
ভাবেনস্কুনুম শরস্ত মদনন্ত যঃ সম্মোহনাখ্যঃ বাণঃ তন্ত ভাবঃ উৎপত্তিঃ 

যমাৎ সানুরাগ-কটাক্ষাবলৌকনেন। ক্ৃফংস্কৃষ্করূপং মাং ইং কার্ধ্যং 



৭২৪ বিচার-চন্দোদয। 
শি এ ০ কে ৬0৯ পা সাত পর তা সরা ৬৫ 

রা 

স্ষুরতু কুচ-কুস্তয়োরুপরি মণি-মগ্ুরী 

পঞ্জয়তু তব হদয়- দেশম্ | 

রসতু রসনাপি তব ঘন-জঘন-মগুলে 

ঘোষয্তু মন্মথ-নিদেশম্ ॥ 

স্থল-কমল-গঞ্জনং মম হৃদয়-রঞ্জনং 

জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগম্। 

ভণ মস্যণ-বাঁণি করবাণি চরণঘয়ং 
সরস-লস-দলক্তক-রাগম্ ॥ 

শ্লর-গরল-থণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং 
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্। 

জলতি ময়িদারুণো। মদন-কদনানলে। 

হরতু ততপাহিত-বিকারম্ ॥ 

 এতদন্ুরূপং-এতন্ত লোচনন্ত যোগ্যং স্তাৎ। মণি-মপ্তরী-মণিমাল! । 

স্কুরতু-্দোছুল্যমানা ভবতু। রসনাপি-কাঞ্চী অপি। রসতু- 

শবায়তাম্॥ ঘোষয়তু- প্রচারয়তু ! জনিতঃ-কৃতঃ রতিশ্রঙ্গে 

স্থরতোৎসবে। পরভাগং- পরমশোভাং ॥ করবাণি*্পবিদধামি ৷ সরস- 

লসদলক্তক-রাগং». সরসেন আত্দেণ লতা দীপ্ডিমত1 উজ্দ্বলেন অলক্তকেন 

রাগঃ লৌহিতং যত্র তাদৃশং সুরঞ্লিতং চরণদন্ং॥ উদারং - বাঞ্ছিত প্রদং 

অতএব মণ্ডনংস্ভূষণরূপং তব পদদপল্পবং মম শিরসি দেহি । মদন 

কদনানল+.. কামসন্তাপাপ্রিঃ ময়ি জলতি। তছুপাহিত বিকারম্ তেন 

তাপানলেন উপাহিতঃ সমূৎপাদিতঃ বিকারঃ তং॥ হরতু-শময়তু ॥ চটুল- 



বিচার-চঙ্োদয় । ২৫ 
বুক 

ক পসরা সি পদ্ম সি পি তা পাত 

ইতি চটুলশ্চাটু-পটু-চারু যুরবৈরিণো 
রাঁধিকামধি বচন-জাতম্। 

জয়তি পন্মাবতী-রমণ-জয়দেব-কবি 
ভারতী-ভণিতমতিশাতম্॥ 

নি 

শ্রিত-কমলা-কুচ-মগ্ডল! ধৃতকুগ্ডল ! 
কলিত-ললিত-বনমাল ! 

জয় জয় দেব হরে। 

দিণ-মণি-মগুল-মগ্ডন ! ভব খণ্ডন । 

মুনিজন-মানস-হংস | 

কাঁলিয-বিষধর-গঞ্জন! জনরঞ্জন! 

যদুকুল-নলিন-দিনেশ ! 

মধু-মুর-নরক-বিনাশন ! গরুড়াসন ! 
স্থরকুল-কেলি-নিদান ! 

অমল-কমল-দল-লোচন ! ভব মোচন! 
ব্রিভৃুবন-ভবন-নিধান ! 

জনকম্ৃতা-ক্লৃততৃষণ ! জিত-দূযণ! 
সমর-শমিত-দশকঠ ! 

অভিনব-্জলধর-মুন্দর ! ধৃত-মন্দর! 

শ্রী-মুখ-চক্্র-চকোর ! 

চাটু-পটু-চারু - চটুলং চঞ্চলং নানাপ্রকারং চাঁটু প্রীতিকরং পটু কৌশল- 

পূর্ণং চারু মনোহরং । মুর-বৈরিণঃ- মূরারেঃ বচন্জাতং বাকাসমূহঃ 

জয়তি ॥ অতিশাতং- পরম-সুখ প্রদম্॥ 



3২৬ বিচার-চজ্োদয়। 
স্পা পি পা 

দি রত ৫৬ তপ্ত ০ ৯ এ দি 

তব চরণে প্রণত৷ বয়মিতি ভাবয়। 

কুরু কুশলং প্রণতেষু। 
শ্ীজয়দেব কবেরিদং কুরুতে মুদম্। 

মঙ্গলমুজ্লগীতম্ 
জয় জয় দেব হরে ॥ 



চতুর্থ স্তবক। 
শৈ | 

জগন্নাথ-স্তোত্রং ( শ্রীচৈতন্যঃ )। 

শ্রীজগন্নাথায় নমঃ! 

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীতক-রবো 

মুদ্াভীরীনারী বদনকমলাম্বাদ-মধুপঃ। 

রমাশভূত্রন্ধাস্থরপতিগণেশার্চিতপদে 
জগল্লাথ; স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১ 

ভজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে 
ছুকৃলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে। 

সদা শ্রীম্ন্দাবন বসতি লীলাপরিচয়ো 
অগয্াথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ২ 

কা 

ধিনি এক সময়ে কালিন্দী তটবন্তী বিপিন মধ্যে সঙ্গীত শ্রবণে চঞ্চল 

হইয়া! গ্রীতিভরে ভৃঙ্গের ন্যায় গোপালপাগণের বদনকমল আস্বাদন 
করিয়াছিলেন ; লক্ষী, শিব, ব্রহ্ধা, ইন্্র ও গণেশ ধাহার পাদধুগল অর্চনা 
করেন, সেই প্রতু জগন্নাথ আমার নয়ন পথবর্তী হউন ॥ ১ 

ধিনি বামতৃজে বেণু, মস্তকে মমুরপিচ্ছ এবং কটিতটে গীতান্বর ও 

নয়ন প্রান্তে মহচর গোপালদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া সদ! বৃন্দাবন 

ধামে বাস ও লীল! করিতে প্রবৃত্ত আছেন, সেই প্রভু জগন্নাখ আমার 

দৃষ্টি পথগামী হউন ॥ ২ 



৭২৮ বিচার-চন্দ্রোদয় । 
লামা ৮০৮০০৪০০০ “পাত ও জা লা অর ভি ০৯০০২ 

মহাস্তোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে 
বসন্ প্রাসাদান্তে সহজবলভদ্রেণ বলিন! । 

সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলম্ুরসেবাবসরদে' 
জগন্লাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩ 

কপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো 
রমাবাণী রামঃ স্ফুরদমলপন্সেক্ষণমুখৈঃ। 
স্থরেনদ্রৈরারাধ্যঃ শ্রতিগণ শিখাগীতচরিতো 

জগন্লাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪ 

রথারচৌ! গচ্ছন্ পথিমিলিত ভূদেবপটট্লঃ 
স্বতি প্রাহুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্য সদয়ঃ। 

দয়াসিন্র্ব্ধুং সকলজগতাংসিন্ুদদয়ো 
জগন্নাথ; শ্বামীনয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ 

পীর পপ শপ পপর 

যিনি মহাসমুদ্রের তীরদেশে, কনকোজ্বল নীলাদ্রির শিখরে প্রাসাদা- 

ত্যস্তরে বলশালী বলরাম ও সুভদ্রার মধ্যভাগে বাম করিতেছেন, ধিনি 

সমস্ত দেবগণকে সেবা করার নিমিত্ত অবসর প্রদান করিতেছেন সেই 

প্রভু জগন্নাথ দেব আমার নয়ন পথবর্তী হউন ॥ ৩. - 

ধিনি কৃপাসিন্ধু তুলা, ফিনি সঞ্জল-জলধর- রুচির কান্তি) লক্ষমীসরন্থতী 

ধাহার বামভাগে অবস্থিত, বাহার মুখমণ্ডল অমল কমলবৎ শোভমান, 

দেবেজ্গণ ধাহাকে আরাধনা করিয়া থাকেন, শ্রুতি: সমূহ ধাহার চরিত্র 

গান করেন, সেই প্রভু জগন্নাথ দেব আমার নয়নপথগামী হউন ॥ ৪ 

রথে আরোহধ করিয়া গমন করিলে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণ মিলিত 
হইয়া ধাহার ভ্ভব করিয়া থাকেন, ধিনি তাদৃশ স্তব শ্রবণে পদে পদে 



নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোহনস্ত শিরসি। 
রসানন্দেো! রাধাসরসবপুরালিঙ্গন জো 

জগরাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ 
ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কণকমাণিক্যবিভবং 
ন যাচেইহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্। 

সদা কালে কালে প্রমথপতিন! গীতচরিতে। 

জগল্লাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৭ 

হর ত্বং সংসারং ক্রততরমসারং স্থুরপতে 

হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে। 

অহো! দীনানাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং 
জগক্লাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮ 

প্রসন্ন হয়েন, সেই দয়াসিন্ধু, সকল জগতের বন্ধু, সমুদ্রের প্রতি সদয় হইয়া 
তত্তীরবাসী সেই জগন্নাথ শ্বামী আমার নয়ন পথগামী হউন ॥ ৫ 

নিরাকার পরর্রহ্ম স্তবনীয় হইলেও সাকার অবস্থায় ধাহার নেত্র 

কুবলয়দলের স্তায় প্রফুল্ল ষিনি নীলাদ্রির উপরে অনস্তের শিরে পদার্গণ 

করিয়া বাস করতঃ শ্রীরাধিকার রসময় দেহ আলিঙ্গনে সুখী, সেই প্রভু 
জগন্নাথ আমার নয়নপথগামী হউন ॥ ৬ 

আমি রাঙ্গ্য চাহি ন', স্বর্ণ মাণিক্যাদি বিভবও প্রার্থনা করি না এবং 

সকল লোক কমনীয় মনোহারিণী কামিনীও চাই না, আমি সর্বদা একান্ত 
মনে প্রার্থনা করি যেন ভূতনাথ ধাহার চরিত্র কীর্তন করেন সেই প্রত 
জগন্নাথ আমার নয়নপথগামী হয়েন ॥ ৭ চা ূ 

হে স্ুরপতে ! তুমি আমার এই অনার সংসার হরণ কর, হে বাদর- 



৭৩৬ বিচার-চজ্মোদর । 

_ জগন্নথাষ্টকং পুপ্যং বঃ পঠেৎ প্রবতঃ শুটিঃ। 
সর্ধপাপ বিশুদ্ধাত্থা বিফ্ুলোকং সগচ্ছতি ॥ ৯ 

৮ 

যুগলকিশোরাষট ক-স্তোত্রমূ। 

নবজলধরবিছাদ্দোতবণে গ্রসনৌ 
ব্দননয়নপন্ধো চারুচন্ত্রাবতংসৌ । 
অলক-তিলক-ভালৌ কেশবেশ প্রফুল্পো 

ভজ ভজতু মনে! রে রাধিকা-কৃষ্টচন্দ্রৌ ॥১ 

বসন-হরিত-নীলো চন্দনালেপনাঙ্গ 
মণিমরকতদীত্ো স্বর্ণমালা-প্রযুক্তে৷ । 
কনক-বলয়-হস্তো৷ রাসনাট্টাগ্রসক্কো 

ভজ ভঙ্তু মনো রে রাধিকাঁ-কুষ্ণচন্ত্রৌ ॥২ 

অতিস্ুমধুর-বেশৌ৷ রঙ্ভঙ্গিত্রিভঙ্গো 
মধুরমৃছুলহান্তো কুগুলাকীর্ণকণৌ। 
নটবরবররম্যো নৃত্যগীতানুরকৌ 

ভজ ভজত মনো রে রাধিকা -কৃষচন্তরৌ ॥ ৩ 
র্ "শত 

পতে! তুমি আমার অশেষ পাপভারও হরণ কর। যিনি দীন ও অনাথ 

জনে নিশ্চয় চরণ সমর্পণ করেন, সেই এই রত জগন্নাথ দ্নেব আমার নয়ন- 

পথগামী হউন ॥ ৮ 

যে ব্যক্তি গুচি ও সংবত চিত্ত হইয়া, এই জগস্নাাক পাঠ করে, সে 

সাজান হিডরািলারগহনানাদি/। 



বিচার-চন্দরোদয় ! ৭৩১ 

বিবিধগুণবিদদ্ধৌ। বন্দনীযৌ সুবেশো 
মণিময়মকরাস্তৈ: শোভিতালৌ স্ফুরস্তৌ । 
শ্মিতনমিতকটাক্ষৌ ধর্দকর্থপ্রদতৌ 

ভঙ্জ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্ত্রৌ ॥৪ 

কনকমুকুটচুড়ৌ পুষ্পিতোডূষিতালৌ 
সকলবননিবিষ্টো সুন্দরানন্দপুগ। 
চরণকমলদিব্যো দেবদেবাদি-সেবো 

ভঙ্গ ভজতু মনো রে রাধিকা-রুষ্ণচন্ত্রৌ ॥৫ 

অতি স্থবলিতগাত্রৌ গন্ধমাল্যেবিরাজৌ 
'কতি কতি রমণীনাং সেব্যমানৌ নুবেশো । 
মুনিম্থরগণভাব্যো। বেদশাস্ত্াদিবিজ্ৌ 

ভজ তজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্জৌ ॥৬ 
অতিস্থুমধুরসূর্তে ছৃষ্টদর্পপ্রশান্তে। 

স্থুরবরবরদৌ তো সর্বসিদ্ধিপ্রসাদৌ । 

অতিরসবশম্সৌ গীতবাস্ৌ বিতানৌ 
ভজ ভজতু মনো! রে রাধিকা-কৃষ্টচন্ত্রৌ ॥৭ 

আগমনিগমসারে স্থষ্টিসংহারকারৌ 
বয়সি নবকিশোরো নিত্যবৃন্বাবনস্তথৌ। 

ভজ ভঞ্জতু মনে! রে রাধিকা -কৃজঞচন্তৌ। 

ইং মনোহরং স্তোতং আধা যঃ পঠেনসরঃ। 

রাধিক্া-রুফচন্ত্রৌ চ সিদ্ধিদৌ নাত্র সংশয়ঃ ॥৮ 

ইতি রী গোম্বামিন! বিরচিত্তং যুগলকিশোরাষ্কত্তোত্রং সমাপ্ডম্ ॥ 



৭৩২ বিচার-চন্দরোদয়। - 

৩ 

মধুরাষকম্। 
অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং | 

হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥১ 

বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরং। 
 চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥২ 

বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরঃ পাণির্মধুরঃ পাদ মধুরৌ । 
নৃত্যং মধুরং সধ্যং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥৩ 

শীত মধুরং পীতং মধুরং ভৃক্তং মধুরং সুপতং মধুরং | 
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥৪ 

করণং মধুরং তরণং মধুরং হরণং মধুরং রমণং মধুরম্। 
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥৫ 

গুঞ্জা মধুর! মাল! মধুর! যমুনা! মধুর! বীচী মধুর । 

সলিলং মধুরং কমলং মধুরং মধুরাধিপতেরথিলং মধুরম্ 1৬ 
গোগী মধুরা লীলা মধুর! যুক্তং মধুরং ভূক্তং মধুরং। 

হষ্টং মধুরং শি্টং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥৭ 
গোপা মধুরং গাবে। মধুর! বষ্টির্মধুর৷ হ্ষ্টর্মধুর! | _ 
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥৮ 

ইতি শ্রীবল্লভাচার্ধ্যবিরচিতং মধুরাষ্টকং সমান্তীম্ ৷ 
৪ 5 

শ্রকৃষ্কবচম্ ( ভ্রেলোক্যমলমূ )। 
নারদ উবাচ। 

ভগবন্ সর্বধর্মন্ঞ কবচং বং প্রকাশিতং। 



বিচার-চন্দ্রোদয়। ৭৩৩ 
সাপ পা সি ও মক স্পিনার কিক কক ক 

ব্রলোকামঙগলং নাম কৃপয়। কথয় গ্রভো & ১ 

সনৎকুমার উবাচ। 

শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্্র কবচং পরমাড়ূতং | 

নারায়ণেন কথিতং কৃপয় ব্রহ্ষণে পুরা ॥ ২. 

্রহ্মণা কথিতং মহাং পরং ম্নেহাদ্ বদদামি তে। 

অতি গুহতরং তত্বং ব্ন্ধমন্ত্রোঘবিগ্রহম্ ॥ ৩ 

যদ্ধত্বা পঠনাদ্বন্ধ। স্ষ্টিং.বিতমুতে ফ্রবম্। 
যদ্ধত্বা পঠনাৎ পাতি মহালক্ষ্ীর্জগত্রয়ম্ ॥ ৪ 

_ পঠনাদ্ধারণাচ্ছভূঃ সংহর্তা সর্বমন্ত্রবিংৎ । 
ব্রলোক্যজননী ছূর্গী মহ্ষাদিমহাস্থরান্॥ ৫ 

বরদৃপ্তান্ জঘানৈব পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ। 
এবমিন্দরাদয়ঃ সর্ব সর্বৈরবর্্যমবাপ্রযুং ॥ ৬ 

ই্দং কবচমত্যন্তগুপ্তং কুত্রাপি নো৷ বদেৎ। 

শিল্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকার প্রকাশয়েৎ ॥ ৭ 

শঠায় পরশিল্তায় দত্া মৃত্যুমবাপ্ন য়া । 

ব্রৈলোক্যমঙগলস্তাস্ত কবচন্ত প্রজাপতিঃ ॥ ৮ 

খাষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবে! নারায়ণঃ স্বয়ং। 

ধর্ধার্থকামমোক্ষেু বিনিয়োগ: প্রকীত্তিতঃ ॥ ৯ 

ও প্রণবো। মে শিরঃ পাতু নমো! নারায়ণায় চ। 

ভালং মে নেত্রযুগলমন্টার্ণে৷ ভূক্তিমুক্তিদঃ ॥ ১৯ 

ক্লীং পায়াচ্ছোত্রযুগ্মং চৈকাক্ষরঃ সর্বমোহনঃ 

কী রুষ্ায় সদা আ্রাণং গোবিন্দায়েতি জিহ্বিকাম্॥ ১১ 

গোপী্নপদবল্লভায় স্বাহাননং মম। 

অষ্টাদশাক্ষবে। মন্ত্র: কণ্ঠং পাতু দশীক্ষরঃ ॥ ১২ 

শসা হজ সা বাইক 



৭৩৪. বিচার-চন্দ্োদয়। 

গোপীজনপদবল্লভার স্বাহ! তুজঘয়ং। 
ক্লীং শ্লৌং ক্লীং শ্তামলাঙ্ার নম: স্বন্ধ দশাক্ষরঃ ; ১৩ 
কলীং কৃষ্ণ; বলীং করো পায়াৎ র্লীং কৃষ্তায়াঙ্গতোহ্বতু । 
হ্বদয়ং ভূবনেশানঃ ক্লীং কষ্চায় ক্লীং স্তনৌ মম ॥ ১৪ 

গোপালায়াগিজার়াস্তং কুক্ষিযুগ্াং সদাইবতু । 
ব্লীং কষ্ণায় সদ! পাতু পার্যুগ্মমনত্বমঃ ॥ ১৫ 

কৃষ্গোবিন্দকৌ পাতু ম্মরাস্তো ডেষুতৌ মনুঃ। 
অষ্টাক্ষরঃ পাতু নাভিং কৃষ্ণেতি দ্যক্ষরোবতু ॥ ১৬ 
পৃষ্ঠং ্ লীং কৃষ্ণকং গল্পং ্লীং কৃষ্ণায় দ্বিঠান্তকঃ | 

সকৃধিনী সততং পাতু শ্রীং হীং র্লীং রুষ্ণঠদ্বয়ম্ ॥ ১৭ 

উর সপ্তাক্ষরঃ পায়াৎ ত্রয়োদশাক্ষরোহ্বতু । 
শ্রীং তং ব্লীং পদতো৷ গোপীজনবল্লভো দস্ততঃ ॥ ১৮ 

ভার শ্বাহেতি পাযুং বৈ ক্লীং হীং গ্ং সদশার্ণকঃ। 

জানুনী চ সদ! পাতু হ্রীং শ্রীং ক্লীং চ দশাক্ষরঃ ॥ ১৯ 

ব্রয়োদশাক্ষরঃ পাতু জজ্বে চক্রাহাদাযুধঃ | 

অষ্টাদশাক্ষরে হীং শ্রীং পর্ববকে! বিংশদর্ণকঃ ॥ ২ 
সর্বাঙ্গং মে সদ! পাতু দ্বারকানাথকে বলী। 
নমো ভগবতে পশ্চাদ্বান্ুদেবায় তৎপত্ষম্॥ ২১: 
তারাণ্ে। দ্বাদশার্পোহ়ং প্রাচ্যাং মাং সর্বদাবত | 
৪ হীং করীং চ দশার্স্ত ক্ীং হীং শ্রীং যোড়শার্ণকঃ ॥ ২২ 
গদাহ্যদাযুধো বিস্ুর্মামগ্নেদিশি রক্ষতু । 

সং গ্রং দশাক্ষর়ো মন্ত্রো দক্ষিণে মাং সদাবতু ॥ ২৩ 

তারো৷ নমে৷ ভগবতে রুক্িনীবল্লভায় চ। 
স্বাহেতি যোড়শার্ণোধ্যং নৈর্থত্যাং দিশি রক্ষতু ॥ ২৪ 



৭ ৯ পনদিল পাখি শা অপি তথ আপনি 

বিচার-চন্দরোদয় । ৭৩৫ 

ক্লীং হযীকপদেশায় নমে! মাং বারুপোহবতু। 
অষ্টাদশাঁণঃ কামাস্তো বায়ব্যে মাং সদাবতু ॥ ২৫ 

 ভ্রীং মায়া কামকৃষণাঁয় গোবিন্দায় ছিঠো মন । 
দ্বাদশার্ণাত্মকে। বিষ্ুরত্তরে মাং সদাবতু ॥ ২৬ 

বাক্য়ঃ কামকৃষ্ণায় হীং গোবিন্দায় তৎপরম্। 
শ্রীং গোপীজনবল্পভান্তে ভায় স্বাহ! হন্তৌ ততঃ ॥ ২৭ * 

দ্বাবিংশতাক্ষরো মন্ত্রে মামৈশান্তে সদাবতু। 
কালিয়ন্ত ফণামধো দিব্যং নৃতাং করোতি তম্ ॥ ২৮ 

নমামি দেবকীপুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতং | 
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রোখপ্যধো মাং সর্বদাবতু ॥ ২৯ 

কামদেবায় বিদ্বুহে পুষ্পবাঁণীয় ধীমহি। 
তরোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াদেষা মাং পাতু চোর্ধাতঃ ॥ ৩০ 

ইতি তে কথিতং বিপ্রর ব্রহ্মমন্ত্রোঘবিগ্রহং | 

ব্রেলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং ব্রক্মরূপকম্ ॥ ৩১ 

ব্রহ্ষণা কথিতং পূর্ববং নারায়ণমুখাংশ্রুতং | 

তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কম্তচিৎ ॥ ৩২ 

গুরুং প্রণমা বিধিবং কবচং প্রপঠেত্ততঃ | 

সকুদ্ ছিত্রির্যথাঁজ্ঞানং স হি সর্ধতপোময়ঃ ॥ ৩৩ 

মন্ত্রেযু সকলেঘেব দেশিকো নাত্র সংশয়ঃ | 

শতমষ্টোত্বরং চাশ্ত পুরশ্চর্যযাবিধিঃ স্থৃতঃ ॥ ৩৪ 

হবনাদিদশাংশেন কৃত্বা' তৎ সাধয়েৎ স্বয়ং । 

যদি স্তাৎ সিক্ধকবচো বিষুণরেব ভবেৎ শ্বয়ম্ ॥ ৩৫ 

মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ তন্ত পুরশ্চর্যযাবিধানতঃ | 
| পর্ামুদ্ মততং লক্ষীর্বাণী বসেৎ ততঃ ॥ ৩৬ 

৫৪ 



৭৩৬ বিচার-চাক্দ্োদয়। 
দতস্টি ছা সি সিসির নটি রজার পি সিলিকা বসা ওসি 

পুষ্পাঞ্জল্য্টকং দত্ব৷ মূলেনৈব পঠেৎ সৎ । 
দশবর্ষসহম্রাণি পূজায়াঃ ফলমাপ্ন সা ॥ ৩৭ 
ভূর্জে বিলিখ্য গুলিকাং ন্বরণস্থাং ধারয়েদ্যদি। 
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোহপি বিষু নঁ সংশয়ঃ ॥ ৩৮ 

অশ্বমেধসহজরাণি বাজপের়শতানি চ। 

মহাদানানি যান্ঠেব প্রাদক্ষিণ্যং তুবস্তথা ॥ ৩৯ 

কলাং নাহ্স্তি তান্তেব সকৃহুচ্চারণাত্ততঃ। 

কবচন্ত প্রসাদেন জীবন্ধুক্তে। ভবেয়রঃ। 

ব্রিলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রেলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥ ৪০ 

ই্দং কবচমজ্ঞাত্বা যজেদ্যঃ পুরুযোত্তমং | 

শতলক্ষ প্রজপ্তোহপি ন মন্ত্রস্তস্ত সিধ্যতি ॥ ৪১ 

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে ত্রেলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং 

| | সমাপ্তম্ ॥ 

াস৯লািএন এসি নিই ঠা %॥ ০ ৯ ৭ 5 



শেষ। 
| ১ 

যাত্রা মঙ্গল। 

থেনুর্ববৎস প্রযুক্তা৷ বুষ গজ তুরগ! দক্ষিণাবর্তবহ্ধিঃ 

দিব্য্ত্ী পূর্ণকুস্ত ছবিজ নৃপ গণিকাঃ পুষ্পমাল! পতাকা । 

সদ্যো মাংসং দ্বৃতং ৰা দধি মধু রজতং কাঞ্চনং শুরুধান্তং 

ৃষ্। শ্রত্বা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে মানবো! গন্ভকামঃ ॥ ১ 

| ২ 

তীর্থ-যাত্র! ৷ 

যস্ত হত্তৌ। চ পাদ চ মনশ্চৈৰ সুসংযতং। 

বিস্তাতপশ্চ কীর্তিশ্চ স তীর্থ ফলমন্্রতে ॥ 

প্রতিগ্রহাহ্পাবৃত্তঃ সন্তষ্টো ষেন কেনচিৎ। 

জরা স তীর্থ ফলমশ্্তে | 

সবৎসা ধেনু, হস্তী, ঘোটক, দক্ষিপাবর্ত অগ্নি, উত্তমা স্ত্রী, পুর্ণকুস্ত, 
ব্রাহ্মণ, রাজা, বেস্তা, পুষ্পমালা, পতাকা, সদ্যোমাংস, ঘ্বৃত, দধি, মধু, 
রজত, স্বর্ণ), আমন ধান্ত এই সকল বস্ত যাত্রার সময় দৃষ্টি করিয়া, শ্রবণ 

করিয়া! অথব! পাঠ করিয়। গমন করিলে মানবের অতীষ্ট সিদ্ধ হয়। 

বাহার হস্ত পদ মন উত্তমরূপে সংযত, ধাহার বিস্তাঃ তপন্তা ও কীর্তি 
আছে তিনিই তীর্থ ফল ভোগ করেন। বিন প্রতিগ্রহ করেন না, ধিনি 
যাহাতে তাহাতে সন্ত, বিনি অহঙ্কার করেন না, তিনিই তীর্থ ফল ভোগ 



৭৩৮ বিচার-চন্দরোদয় । 
পাস পি উস 

৬৯ সিমি লাম পরি পানি লিপি লি ৬ লা সলাশি 

আদস্তকো নিরারভ্ো লঘাহারে! জিতেন্দিয়ঃ | 
বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গৈ ধঃ স তীর্থ ফলমন্্তে ॥ 

অকোপনোহমলমতিঃ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ। 
আত্মোপমশ্চ ভূতেযু স তীর্থ ফলমঞ্্ূতে ॥ 

৩ 

ভৌম তীর্ধ। 

প্রথমং তীর্থরাজন্ত প্রয়াগাখ্যং স্বিশ্রাতং । 
_ কামিকং সর্ধতীর্থানাং ধর্মবকা মার্থমোক্ষদম্ ॥ 

নৈমিষঞ্চ কুরুক্ষেত্রং গঙ্গাদ্ধারমবস্তিক1। 

অযোধ্যা মথুরাচৈব দ্বারকাপামরাবতী ॥ 

সরম্বতী সিন্কুসঙ্গে। গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ | 

কাঞ্ধী চ গ্রন্বকং চাপি সপ্তুগোদ্দাবরীতটম্ ॥ 

কাঁলঞ্জরং প্রভাসশ্চ তথ! বদরিকাশ্রমঃ। 

মহালয়স্তথোক্কার ক্ষেত্রং বৈ পুরুষোত্তমম্ ॥ 

করেন। যিনি দস্ভহীন, যিনি ফলাকাঙ্খ। করিয়া কর্ম আরম্ভ করেন না, 

ধিনি অল্লাহারী, ধিনি জিতেন্তরিয়, যিনি কাহারও সঙ্গ ভাল বাসেন না, 
তিনিই তীর্থ ফল ভোগ করেন। যাহার ক্রোধ জয় হইয়াছে, ধাহার বুদ্ধি 

বিষয়াসক্ত নহে, যিনি সত্যবাদী, দৃঢ় অধ্যবসার়ণীল, সর্বভূতের স্ুখছুঃথকে 

ধিনি আপনার সুখছঃখের সমান দেখেন তাহার, তীর্থ সেবার ফল 
ভোগ হয়। | | | 

প্রথম স্থবিখ্যাত তীর্থরাজ প্রয়াগ, ইনি সর্ধতীর্থের মধ্যে কামনা পূরক 
এবং ধর্্. অর্থ, কাম ও মোঁক্ষ প্রদাতা । নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাছার 

হেরিদ্বার) অবস্তী, অযোধ্যা, মধুরা। দ্বারকা, অমরাবতী, সরদ্বতী, সিন্কুসঙগ, 



এ | ৭৩৯ 
চির পরত ০০০০০ ২ সি 

গোকর্ণো ভৃগুকন্ছশ্চ ভূগুতু্ পুফরং। 
শ্ীপর্বতাদি তীর্থানি ধারাতীর্থং তটৈবচ ॥ 
মানসান্তপি তীর্থানি সত্যাদদীনি চ বৈ প্রিয়ে। 
এতানি মুক্তিদান্তেব নাত্র কাধ্য বিচারণ! ॥ 

গয়। তীর্ঘঞ্চ যত প্রোক্তং তৎ পিতৃণাং হি মুক্তিদম্ ॥ 

তম্মাৎ ভৌমেষু তীর্থেযু মানসেযু চ নিত্যশঃ | 
উভয়েঘপি ষঃ ন্নাতি স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ 

৪ 

মানস তীর্থ । 
অগন্ত্য উবাচ। 

শৃথুতীর্থানি গদতো মানসানি মমানঘে। 
যেষু সম্যঙ নরঃ দ্াত্ব। প্রস্াতি পরমাগতিম্ ॥ 

সত্যং তীর্থ ক্ষমা তীর্থং ভীর্থমিন্িয় নিগ্রহঃ | 
সর্ব্বভূতদয়া তীর্থং তীর্থমার্জবমেবচ ॥ 

| গঙ্লাসাগর সঙ্গম, কাকী (শিবকারঞ্ধী ও বিষুকা্কী ) ত্যন্বক, দল 

তট, কালঞ্জর, প্রভাস, বদরিকাশ্রম, মহালয়, ওক্কারক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র, 

গোকণ, ভূগুকচ্ছ, ভৃগুতুজ, পু্ষর, শ্রী/পর্বত, ধারাতীর্থ এই সমস্ত বাহ্তীর্থ 
এবং সত্য প্রভৃতি মানস তীর্থ প্রিয়ে ! এই সকল তীর্থ মুক্তিগ্রদ এবিষয়ে 

(কোন বিচারের প্রয়োজন করে ন1। গয়! তীর্থের কথ যাহা বল! হয় তাহা 
পিতৃলোকের যুক্তি প্রদ । বাহ্ তীর্থ ও মানসতীর্থ এই উভয় তীর্থে ষিনি 
স্বান করেন তিনিই পরম। গতি প্রাপ্ত হয়েন। 

অগন্ত্য লোপামুদ্রাকে বলিলেন হে অনঘে! আমি মানসতীর্থ 

সমুদ্ধায় বলিতেছি শ্রবণ কর।. এই সমস্ত তীর্থে সম্যক্রপে স্নান করিতে 

পারিলে মানুষ পরম গতি প্রাপ্ত হয়। সর্ব সত্য কথ! কহিব ইহা তীর্থ, 



০০৪ বিচার-চন্দোদয় । 
* সপসসপীসস্শ ৪ পা ধান ও উকি ১৫ 

দানং তীর্থং দমস্তীর্ঘং সস্তোষন্তীর্থমুচ্যতে। 

্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্ঘঞ্চ প্রিয়বাদিত ॥ 

জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্ঘং তপক্তীর্ঘমুদবা্তং। 

তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশ্ুদ্ধির্মনসঃ পরা ॥ 

ন জলাপ্লুত দেহস্ত ্নানমিত্যভিধীয়তে । 

সক্গাতো যে দমন্নাতঃ গুচিঃ শুদ্ধমনোমলঃ ॥ 

যে লুন্ধঃ পিশুনঃ জ্রুরে! দাস্তিকো বিষর়াত্মকঃ । 

সর্ধতীর্থেপি স্নাতঃ পাঁপো মলিন এব সঃ॥ 

ন শরীর মলত্যাগান্নরো ভবতি নির্মলঃ। 

মানসে তু মলে ত্যক্তে ভবতান্তঃ স্থুনিম্মলঃ ॥ 

জায়ন্তে চ ভরিয়ন্তে চ জলেছ্েব জলৌকসঃ। 

ন চ গচ্ছন্তি তে ম্ব্গমবিশুদ্ধমনোমলাঃ ॥ 

সকলকে এমন কি ষে অপকার করিতেছে, উৎগীড়ন করিতেছে তাহাকেও 

ক্ষমা করিব ইহা তীর্থ । ইন্দ্রিয় সমৃহকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া রাখিয়া 

কেবল ঈশ্বরের দিকে রাখিব ইহা৷ তীর্থ । সর্বভূতে দয়া, সরলতা, দান 

এই সব তীর্থ। মনকে সর্বদা ভগবানে রাখা, সকল অবস্থাতে সন্ত 

থাকা, এই সব তীর্থ। কোন প্রকারে স্ত্রীলোক সম্পর্কে না থাকা রূপ 

্রহ্মচর্ধয শ্রেষ্ট তীর্থ । প্রিয়বাদী হওয়াও তীর্থ। জ্ঞান, ধৈর্য্য, তপন্তা 

এই সমস্ত তীর্ঘ। তীর্থের তীর্থ হইতেছে মন শুদ্ধ কর! । দেহটাকে তীর্থে 

ডুবাইলেই স্নান হয় না। বিষয় হইতে মনটাকে: ফিরাইয়৷ ভগবানে 

রাখিলে যে স্নান তাহাই ঙ্গান। মনের বিষয়-অভিলাষরূপ ময়লা ধুইতে 
পারিলেই হইল গুচি। তাহা না হইলে শুধু খোল বাজাইলেই শুচি হচ্ক 

না। যে ব্যক্তি মহালোভী, যে ব্যক্তি লোকের মধ্যে ভেদ জন্মায়, জর, 

দাস্তিক, ভয়ানক বিষয়ী সর্বতীর্থে নান করিলেও সে পাপী ও মলিন। 
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বিষয়েঘতিসংরাগো। মানসে! মল উচ্যতে। 

তেঘেব হি বিরাগোহস্ত নৈর্ল্যং সমুদানবতম্ ॥ 

নিদ্ললন্নযান ভু লীঘব্ালাক ম্যঘ্যমি। 
মনঘীডাঁদ জল্বঘাঁন ভ্তৃহামাব্ভমিত্রা$ম্যদ্বি: | 

দানমিজ্যাতপঃ শৌচং তীর্থসেব! শ্রুতং তথ! । 

সর্ধাণ্যেতানি তীর্থানি যদি ভাবে ন নির্মলঃ ॥ 
নিগৃহীতেন্দরিয়গ্রামে। যত্রৈব চ বসেন্নরঃ | 

তত্র তত্র কুরুক্ষেত্র নৈমিষং পুফরাণি চ॥ 

জ্ঞান পুতে ধ্যান জলে রাগঘেষমলাপহে। 

যঃ স্গাতি মানসে তীর্থে সষাতি পরমাং গতিম্ ॥ 

শরীরের ময়ল। ধুইলেই মানুষ নির্মল হয় না৷ কিন্তু মনের ময়ল! ত্যাগ 

করিতে পারিলে ভিতরে সুনির্মল হওয়। বায়। জৌক সকল জলেই জন্মে 

আর জলেই মরে। কিন্ত তাহার! গ্বর্গে যাইতে পারে না কারণ তাহাদের 
মনের ময়ল যায় না বলিয়া তাহার! শুদ্ধ নহে। বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ 

থাকাই হইতেছে মনের ময়লা । বিষয়ে বাহার বৈরাগ্য আসিয়াছে সেই 

নির্মল। চিত্তের মধ্যে যে সমস্ত দোষ থাকে যেমন অহঙ্কার, বিষয়ে আসক্তি, 

গ্রতিহিংস! বৃত্তি, জিদ রাখ! এই পাপ তীর্থ-্নানে শুদ্ধ হয় না। স্ুরাভাও 

শতবার জল ধৌত করিলে তাহার অগ্ুচিত্ব দূর হয় না। যদি সাধুভাব 
না থাকে তবে দান, যাগ, তপ, শৌচ, তীর্থসেবা ও শান্ত্জ্ঞান এই 

সবই অতীর্ঘ। হইন্দ্রিয়গুলি ধিনি বশে রাখিয়াছেন তিনি যেখানে বাস 
করুন না কেন সেই খানেই তাহার কুরুক্ষেত্র, নৈমিযারণ্য ও পুষ্কর। 
যিনি জ্ঞান বার পবিত্র এবং ধ্যান দ্বার! রাগ ঘেষ বীহারা ধৌত হইয়াছে 

আর পূর্বোক্ত মানসতীর্থে ধিনি পান করেন তিনিই পরম গতি লাভ 
করেন। 
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যোগীর আত্মতীর্ঘথ। 

সীঘত্রন হিহব্আান ঈহাহ নু ্ জাজে। 
আাহাতাঘী লক্কাপান্স তীদ্ীত্যতয লঙ্ঘন ॥ 
জ্বল জুন্বহ্ান দযারা স্ুল্ববীবৃন্ট। 
ল্রিহৃকনহ নত স্ক্মাত্য আাজাৰ জমব্বাঘম্॥ 
ান্সনীপ্ বসুন্ত্তভ্ম লন্থিরীঘাঁলি তী জন্) 
জবব্ে ব লন্বাহন' ন্মক্জা জা মিলাহান ॥ 
মাবনীষ্ব অহ লীগ্ঘ দলা অত্দজন্ন্ত। 

কন্মঘ্রাওলিদ্যণ জান্লা স্সন্মপ্রাজিক্ঞান স্কুনা | 

_ নীঘাঁলি নীদুত্যালি হবান্ জান্তাহি লিঙ্দিনান্। 
অীঝিলা ল দদুজ্যন্ল হ্াজসন্ঘঘ জাহয্ছাল্ । 
নন্িহ্বীঘাঁল্ ণহ লীঘমন্লহ্তীঘ লন্থামূন। 

স্মা্সনীর্ঘ লক্কানীঘ্রমন্মনীঘ লিহঘজন্ ॥ 
স্বীজান্রা্রহয়লা্লিজমূ। 

[ আত্মতীর্থে ধাহার! যাইতে ন! পারেন তাহাদের জন্ত হুক্স ও স্কুলতীর্থ 

মাবশ্তক। যোগাভ্যস কালে তীর্থগমনে কার্ষ্যের ক্ষতি হয় কিন্তু খষি 
যোগী মুনি সকলেই উপযুক্ত সময়ে তীর্ঘসেবী ]। 



বর্ণানুক্রমিক সূচী । 
[ প্রথম সংখ্যাটি ভাগ বা খণ্ড এবং দ্বিতীয্প সংখ্যাটি পৃষ্ঠ? বুঝার । 

যথা--৩৭৫- তৃতীয় ভাগে ৭৫ পৃষ্ঠ ]। - 

অকারশ্চ উকারশ্চ মকারশ্চ ৩1৭৫ | অধ্যাস, ছস় প্রকার 

অকারাদ্ভবদ ব্রহ্গা 
অগ্নি ধ্যান, প্রণাম, অগ্নিহোত্র ৩৩৯২ 

অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং ধেগ্বেদ) ১1৬৫ 

অগ্ির্যথেকো। ভূবনং ( কঠোপ- 

নিষদ ) 

৩1৬৩৩ 

১1৬৬ 

অগ্নিহোত্র, ভোজনে' (ছান্দোগ্য ) 

১1৮২, ৮৭--৯৪ 

অনন্তান্ ৩২২৩ 

অনু্ঠ মাত্রঃ পুরুষে! ( ভোজন মন্ত্র) 
১৯৯ 

অচ্যুতং কেশবং বিষুঃং ১১০ 

অতস্বং বাসনাং রাম ৩/১৩০ 

অথ যাং চতুর্থাং (ছান্দোগয) ১৮৯ 

অথ যাংদ্বিতীয়াং এ ১৮৮ 

অথ বাং পঞ্চমীং শ্রী ১৮৯ 

অধে্টা সর্বভূতানাং ৩।২*%৭ 

৩।১৭৩ অদ্বৈতস্থিতি সাধন! 
র ৫৫ 

২৬২, ৯৪ 

অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ (বৃহদারপ্যক) ১২৬ 

অনাস্থবহি নির্বাণং ৩১৭৫ 
অনাহতন্ত নাদস্তয ৩1৮৯ 

অন্গরাগের বস্ত ৩1৬৮, ৯৪ 

অন্পপতেহয্নস্ত ( ভোজন-মন্ত্র ) ১৮১ 

অন্নপূর্ণা ধ্যান, প্রণাম ৩৫৮০ 

অন্নপূর্ণা স্তোত্রম্ ৩।৫৮১ 

অধরং মধুরং বদনং ৩৭২৩ 

অধিদেব ২৪৪ 

অধিভৃত ২1৪৪ 

অধ্যাত্মব ২৪৪ 

অধ্যাত্মোপনিষদ্ ১/৩২, ৩৩ 

অধ্যাস ২৬২, ৯৪ 

অনুরাগের বস্ত ৩৯২ 
অপবাদ ২১০ 

অপূর্বে়ং হরেরমাঁযা ৩১২৯ 
অপৃজ্য প্রথমং ৩৮২ 



(৭8৪ ) 

অপ্রমেয় এয়াতীত ৩৬২৯ 

অবাচ্য সিদ্ধান্ত বর্ণন ২৭৯ 

অবিজ্ঞাতে তত্বে ৩১৮৩ 

অবিদ্ধা ২৫ 

অবিস্কো বা সবিষ্কে। বা ৩,১৯০ 

অবিনয়মপনয় বিষ্কো ১১৫ 

অভম্ন আশ্বাস স্তোত্র ৩৩৩০ 

অভাব, ।২০ 

অভিমান, জীবের ২৪৭ 

অভিষুণঃ সখিনামবিতা৷ ( শাস্তিমন্ত্র ) 

১৭১ 

অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংসা ৩1২১৪ 

অযমাত্ম! ব্রহ্ধ ২৩ 

অগ্রিগিরিনন্দিনী ৩'৪৯৬ 

অর্থলা স্তোত্র ৩1৪৪, 
অধেন্ত্রিয়ারাম স ৩১২৩ 

অশি বরুণয়োর্মধ্যে ৩1৫৭০ 

অস্তি, ভাতিঃ প্রিয় ২৮৪ 

অন্ত দেবাধিদেবন্ত ৩২২৮ 

_-ভ্ীরামচন্ত্র ৩৬৫৪ 

»-ভ্ীরামরক্ষা কবচ ৩৬৬৪ 

অসংসক্তি ২৩০২ 

অহর্নিশং ভবস্ত ( শাস্তিমন্ত্র) ১৭৬ ূ আনন্দ 

অহমেবাস পুর্বান্তা  . ৩1৪২৫ 

অহো নিরঞজনঃশাস্তে ৩1২৯৮ 

অহং বঙ্গান্মি ২৩ 

(ও) অহংরুদ্রেভি (দেবীনুক্ত) ৩1৪২৯ 
অহ্ং হি. সর্ব ৩২৩১ 

অঙ্গানি চম আপ্যায়স্তাং (বেদ) ১/১৭ 

আকাশের তত্ব ২১৪ 

আত্মপুজ! (শিবলিঙ্গ ) ৩1১৫৪ 

আত্মসমর্পণ ইত্যাদি ৩1৩৬০ 

আত্মাগ্রিহোত্রবহৌ৷ ৩৩৯২ 
আত্মানমজ্ঞং সঙ্ল্ল্য ৩।১৯৫ 

আত্মার বিশেষণ ২৬১৯ 

আত্মার স্বরূপ ২৪৩, ১১৩ 

আধারতৃতে চাধেয়ে ৩৫৩০৮ 

আদিদেব নমস্তভ্য ৩।৩৯৬ 

আদি প্রতিজ্ঞা ৩৩৫ 

আদিত্য স্তোত্র ৩/৩৮ ৭ 

আদিত্যহদয় শেষ অংশ ৩৩২১ 

আদিত্যায় বিদ্বহে ৩1৩৮৭ 

আদিত্যে মন্ত্র সংযুক্তং ৩1৩৮২ 
আদৌমন্ত গুরুশৈব ৩1১৬৮ 

আদৌ চতুষ্পাদ ৩৩৬৭ 
আদৌ কর্ধ প্রসঙ্গাৎ ৩৫৯৫ 

7 ২৬৭, ৭৫১ ৮০ 

আনলে সচ্চিদানন্দে ৩১৫২ 



( ৭8৫ ) 

আপছুদ্বার ( জরাদি ) ৩৩৯ 

সসুর্য্যস্তবরাজ ৩৩৯৩ 

_ স্র্যযাষ্টক ৩৩৯৬ 

' -*জয়হুর্গী ৩1৩৯৮ 

-ছুর্গীষ্টক ৩1৩৯৯ 

-তারিণী স্তব ৩1৪০২ 

স্পসঙ্কট ৩1৪০৪ 

-__ প্রচণ্ড চগ্ডিকা ৩1৪ ০৬ 

-্লবগ্রহ ৩1৪০৮ 

-নবগ্রহ পীড়াহর ৩1৪০৯ 

-_শীতলা ৩1৪১০ 

--জরক্তোত্র ৩1৪১১ 

_বটুক ভৈরব ৩1৪১২ 

--ইন্ুমৎ স্তোত্র ৩৪১৯ 

-"সংকষ্ট নাশন ৩৪২ 

_-মৃতুযু স্তোত্র ৩1৪২৯ 

আপ্যায়ঞ্$ মমাঙ্গানি (সামবেদ 

শান্তি) ১১৮ 

অভীষ্ট স্তব ৩২২৫ 
আমি”. ২২৩ 

আরত্রিক ইত্যাদি ৩৩৬৭ 

আর্তত্রাণ নারাম্মগাষ্টদশকম্ ৩।৩3৭ 

আরাধ্য মাতশ্চরণাদুজে ৩৫৪৪ 
আরোগ্যং ভাঙ্করাদিচ্ছেষ ৩1৩৮১ 

আরোপ ২১ 

আশ্রম ও 'আমি' ২২৬ 

আসনং স্বাগতং পাস্ভং ৩১৮১ 

আহার তত্ব ১১৮১ 

ইতি মতিরুপকল্পিতা ৩৭০৬ 

ইতঃ পূর্ব প্রাণং - ৩৩৩৭ 

ইদং শরীরং ৩৬৩৫ 

ইন্দ্রিয়, কর্েন্ড্িয় ২২৬ 

-জ্ঞানেন্দরিয় ২।৩০---৪৪ 

দেবতা ২।৩০---৪৪ 

ইন্জ্ো ময়াভিঃ পুরুরূপ (ধণ্বেদ) ১1৫৬ 

ইন্ত্র বিশ্বস্ত ( শাস্তিমন্ত্র) ১1৭৮ 

ইষ্টমনন ক্ুধার্তন্ত ৩১৯৯১ 

ঈশোপনিষদ্ ১1৫৪ 

ঈশ্বর | ১৯/৩৫ 

২1১৩ 

২৯৩ 

ঈশ্বর চিন্তা ৩1২১৪ 

ঈশ্বরান্থগ্রহাদেব ৩১২৫ 

উপচার ৩১৮১ 

মানস পুজা ৩১৮২ 

উপাসনা-নিণ্ডণ ৩১১৭ 

-সবিশ্বরূপ ৩২২১ 

"আত্মা, ৩২৮৩ 



(৭৪৬ ) 

স্*অবতার . ৩1৩৫৭ 

নিগুণ দেবপুজার বিদ্বা ৩/১৮০ 

নিগুণ পুজা! চতুর্দশী ৩।১৮৪ 

নিগুণ সদাচার ৩১৭৬ 

নিগুপ-মুখ্যকথা। ৩১৪৮ 

উপোদঘাত বর্ণন ২১-৯ 

উন্মন্ত বাপ্তয়ে শীঘ্তং ৩৮৩ 

খণ্বেদ সংহিতা ১1২২, ৫১, ৫৬, ৬৫ 

খাচো অক্ষরে ( খণ্থেদ ) ১২২ 

খচং বাচং প্রপন্ভে (শাস্তি মন্ত্র) ১৬৯ 

খাষি ন্তাম জগন্মঙ্গল কবচে ৩1২২৩ 

একচক্রো রথো যন্থ ৩।৩৯১ 

একমেবাদ্ধিতীয়ম্ ১৯৩ 

একাদশবিষপত্রিকং শিব- 

লিঙ্গাত্ম পূজনম্ ৩।১৫৪ 

একা স্ত ভক্ত ৩১১২ 

একং দেব্যাং রবৌ ৩1৩৬৬. 
একং পূর্ণ নিত্যং ৩1৬১৬, 

(৩ ) একং ব্রদ্ষেবা ৩1৫৯১ 

এতন্ত বা অক্ষরন্তয 

( বৃহদারপ্যক ) ১,৬5১ 

এব এব মনোনাশ ৩/১৪৫ 
এব হি দ্র প্রশ্নোপনিষদ্.. ১1৬১ 
ও অগ্ন আয়াহি ১1৬৭ 

ও অঙ্গানি চ আপ্যাস্তাং ১1১৭ 

ও আপ্যাযস্ত মমাঙ্গানি 

(সামবেদ ) ১১৮ 
৩ ইযেত্বোর্জে ( থণ্েদ) ১৬৬ 

ওকার তত্ব ৩/৬৮---৭২ 

ওকারং চঞ্চলাপা্গি ৩৬৮ 

ও তেজোংসি সহোহসি ১1৮০ 

ও দেবরুতসৈনসো 

(শাকল মন্ত্র) ১/৬৮ 

ও ধারণাস্কান, ৩৭৭ 

ও নমস্তে সতে ৩২২১ 

ও নমস্তে পরমং বঙ্ধ ৩২ ২৩ 

ও নমস্তভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে ৩।১,১ 

ও পুজা ৩1৭ - 

ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং (শুরু 

য্ুর্কেদীয় শাস্তিপাঠ ) ১২* 
গু ভদ্রং কর্মেভিঃ ( অথর্ব বেদীয় 

শান্তি পাঠ ) ১২১ 

ওঁ ভত্রং কর্মেভিঃ ১18২৭ 

ও মিত্যেক্ষরমিদং-দর্ববং 

( মাঙুক্য ) ১/৩৩ 

ও রূপ ৩৭৫ 

ও শর দেবীরভিষরয়' . ১৬৭--৭৭ 
ও শংনে মিব্রঃ.... ৩২০ 



( ৭৪৭) 

ও সপ্তর্যক়ঃ প্রতিহিতঃ ১1৯১ 

শু সহনাববতু ( কষ বভুরকোদীয় 
শীস্তিপাঠ ) ১।১৯ 

গু সাধনা ৩৮১ 

--বাঁজযোগ ৩৮২ 

গ স্বরূপ ৩1৭১ 

ও স্কুল সুক্ষ আকার ৩1৬৮ 

গুকার নাম ফেন ? ৩৭২ 

কঠোপনিষদ্ ১/৬০১৬১ 

কর্দাচিৎ কালিন্দী ৩৭২৭ 

কর্ণোপিধায় হস্তাভ্যাং ৩1৮৪ 

কতাক্ষীণি-করোটয় : ৩1৫৬৫ 

কর্মণা লভতে ৩২০৯ 

কর্ম, ত্রিবিধ ২৯৮ 

স্জগতের ৩২৭ 

_-ভক্তি, জ্ঞান, মুক্তি ৩২০৯ 

--সাধকের ৩1৫ 

কবচম, জগন্পঙ্গল বঙ্গ ৩২২২ 

করাল বদনাং ঘোরাং ৩1৫১৯ 

কয়া স্বং ন উত্যভি (শাস্তি মন্ত্র) 

| ্ ১1৭৬ 

কযা ন শ্চিত্রং (এ) ১1৭৩ 

কল্তরিক চন্দ 81৫৮৭ 

কলিকালে মহারাজ ৩১৪৪ 

কক্দিন্,। খবাকাশে (বৃহদারপ্যক ) 
১1২৪ 

কালাত্রাভ্যাং কটাক্ষে ৩1৩৯৮ 
কারণদেহ ২1৩৫ 

কাল্যপরাধ ক্ষমাপণ স্তোত্র ৩৫২৯ 

কালাস্তোধর ( শ্রীরাম রহত্ত 
উপনিষদ ৩৬৫২ 

কালতৈরবাষ্টকম্ ৩৫৭৭ 

কালীং রত্ব নিবদ্ধ ৩1৪৪৯ 

কাশী অন্নপূর্ণা স্তোত্রাণি ৩৫৭, 

কাশী অন্নপূর্ণা ধ্যান প্রণাম 

৩1৫৮০) ৮১ 

কাশী অন্রপুর্ণা স্তোত্রম ৩৫৮১ 

কাণী স্তোত্র ৩1৫৭৩ 

কাশী পঞ্চক ৩৫৭৫ 

কানী হরগোধ্যষ্টকম্ ৩৫৮৬ 

কীলক স্তব ৩1৪৪৬ 

| কেনোপনিষদ ১৫৮, ৫৯, ৬৯ 

কেনেধিতং পততি (কেন উপনিষৎ) 

১৫৮ 

কেনেধিতাং বাচমিমাং (কেন 

উপনিষদ ) ১1৫৯ 

কৃটস্থ ২৬৮, ৮০১ ৯৫ 

কোষ ( অন্নময়াদি ) ২৩৯ 



কৌপীন পঞ্চকম্ 

কপাপারাবারঃ 

কত্ত কালিকাদেবী 

শ্রীরুষণ স্তোত্রাণি 
শরীকৃষ শ্বরূপ-দ্ধপ 

জীকৃষ ভ্তব 
সাঙ্গোপাঙ্গ কষ্ণরূপ 

বমুনাষ্টক 

মুকুন্দমালা 
রুষ্ণ স্তোন্র ( ভীষম ) 
আীকৃষ্ণকর্ণামৃত স্তোত্রম্ 
কবচম (ব্রেলোক্য মঙগলম) 

জগম্নাম 

যুগলকিশোর 
হরিহর 

ও খড়গং চক্রগদেযু 

খর্বং স্থুলতন্ুং 

গল্গ। গীতা চ সাবিত্রী 
গঙ্গাতরজ রমণীয় 

গঙ্গ। ধ্যানম্ 

গঙ্গামুখ নিঃসৃত গঙ্জান্তোতর 

গঙ্গাষ্টকং ( কালিদাস ) 

(৭৪৮ ) 

৩২৩০ 

৩। 

৩1৩৫৪ 

৩1৭২৮ 

৩1৬৮১ 

৩1৬৮২ 

৩1৬৮৫ 

৩1৬৯৫ 

৩1৬৯৯ 

৩1৭০৮ 

৭৩৯ 

৩৭৩২ 

৩1৭২৭ 

৩৭৩৩ 

৩1৭১৯৭২ 

৩৪৬৯ 

৩৩৭৬ 

১১৩ 

৩৬৬৮ 

৩1৫৫৪ 

৩1৫৫০ 

৩1৫৬৮, 

গলঙ্গাষ্টকং ( বানিকী ) ৩1৫৫১ 

গঙ্গাষ্টকং (শঙ্কর ) ৩৫৬১ 

গঙ্গাস্তোজং ৩৫৫৮ 

গণপতি উপনিষদ ৩1৩৬৮ 

গণেশাষ্টকম্ ৩1৩৭১ 

গণেশ (হরিদ্রা) ধ্যান ও কবচ ৩৩৭৪ 

গণেশ ধ্যান, গায়ত্রী, প্রণাম 

প্রদক্ষিণ ৩1৩৭৬ 

গণেশ দ্বাদশনামানি ৩৩৭৭ 
গণেশ প্রাতঃ ম্মরণস্তোতর ৩৩৭৮ 

গণেগ লঙ্বোদর স্তোত্র ৩/৩৭৯ 

গণেশং বিজ্বনাশান্র ৩1৩৮১ 

গাবইব গ্রামং ধেথেদ) ১৬৫ 
গায়ত্রী অর্থ ১1৭৯ 

গায়ত্রী চ স্বয়ং বেদ ৩1১০১ 

গায়ত্রী ধ্যান, ন্তাসাদি ৩1৯১ 

গায়ত্রী মন্ত্র ১৭৯ 

গায়ত্রী স্তব ৩৯৫ 

গায়ত্রী স্নান, সন্ধ্যা, ধ্যান, রূপ 
৩।১৪১ 

গীত গোরিন্দম্ ৩1৭১৪ 

গীতায় ভক্ত : . ৩1২০৭ 

৫৬৫, ৫৬৯ | গীতোক্ত বিংশতি জ্ঞান সাধনা ও 

গলাষ্টকং (ব্যাস ) ৩৫৫৪ জয় ৩1২১৪ 



(48৯ ) 

গুর্বষ্টকং হন 

গুরু ধ্যান, স্তোত্র, প্রণাম ৩১০১ 

গুরু প্রশংসা ৩1১১০ 

গুরু [্ত্ী) ধ্যান, স্তোত্র ৩1১১৩ 

গুরু ব্রহ্ম স্বয়ং ৩1১০৯ 

গুশবান্তদ্ধকার স্তাঁৎ ৩১১৩ 

গোবিন্দ মাধব ৩৭১২ | 

গুহোপসর্গণঞ্ৈব ৩৩৬১ 

গৌরাঙ্গীং দীর্ঘনয়নাং ৩২০২ 

গৌরীমিমায় ( খর্থেদ ) ১৫৬ 

গ্রহাণামাদিরাদিত্যো ৩1৪০৯ 

ঘোররূপে মহারাবে ৃ ৩1৪০২ 

ও দ্বৃণি সূর্য ৩৩৮২ 

চণ্তী ৩1৪৩৭ 

চত্তী পাঠ ক্রম ৩,৪৩৭ 

"ধানম্ ৩1৪৩৯ 

_-প্রোতংম্মরণ স্তোত্র ৩।৪৭৮ 

চর্পট পঞ্জরিকা ৩৬২ 

চলত্যেষ সদা বায়ু ৩1৯১ 

চিদ্নাকারো ধাতা ৩৬০৬ 

চিৎ ২৬৭৭৪ ৭৬১৭৯ 

চিত্ত বিশ্রাস্তি ৩1৪০ 

চিত্ত সাত্বনা ৩1১৩৩ 

চিদাভাস ২৮২--৯৬ 
ভারা ০ রই 

চিন্াত্রাশ্রয় মায়য়া ৩।৩৫৫ 

চৈতন্ ২৮ 

চৈতন্য, বিশেষ ২৮২ 

_-সামান্ত ২1৮২ 
স্থিতি অভ্যাস ৩১৪২ 

চৈতন্ত ভিন্ন অন্ত কিছুই উপান্ত 
নহে ৩৩৫৫ 

ছান্দোগ্য (বেদ) ১।৬১,৬২,৮২--৯৪ 

ছিমন্তা ধ্যানম্ ৩৪০৫ 

জগতের ধর্ম ও কর্ম ৩২৭ 

জগৎ গুরে। নমস্তবত্যং ৩1৬১৮ 

জগগ্ধাত্রী ধ্যানম্ ৩1৫৩৭ 

স্তোত্রম্ 1৫৩৮ 

জগন্জল ব্রহ্ম 'কবচম্ ৩২২২ 

জগরাথ স্তোত্রং ৩।৩২৭ 

জটাকটাহসম্ত্রম ৩।৬১৯ 

জটাজুট.সমাযুক্তা ৩1৪৪৭ 

জড় ২৮ 

জন্মাদস্য বতঃ ৩।১৭১ 

জবাকুনুম সন্কাশং (ব্যাস ) ৩৪০৮ 

_( সুর্য প্রণাম ) ৩,৩৮২ 

জয়াদিত্য মহাস্তোত্রাষ্টকম্ ৩৩৮৭ 

জয়হূর্গীর ধ্যান ৩৩৯৮ 

ও জয়ত্বং দেবি চামুণ্ডে ৩1৪৪০ 



(৭৫০ ) 

জাগ্রত ২।২৯---৪৪ 

জাগ্রত জীবের অভিমান ২৪৭ 

জাতি ২২৩ 

জীব " ২1৯৪ 

জীব অভিমান ২৪৭ 

ভীবনুক্তি ২১০৪ ৩1১৯৫ 

জীবন্মুক্তি জন্য তক্তি পথের 
সাধনা ২১০৯ 

জীবমুক্তির লক্ষণ ২১৭ 

জৈগীষবা মুনিশ্রেষ্ঠ ৩1৪৪৪ 

জান ২১৯৩ 

--তক্তি, মুক্তি ৩1২০৪ 

স্্পকর্মম ৩২০৯ 

জ্ঞান সাধনা ও জেয়। 

শ্রীগীতোক্ত বিংশতি -৩।২১৪ 

জান-ভূমিকা ২১০০ 

জ্ঞানীয় কর্ম নিবৃত্ত ২৯৮ 

জরভ্ভোত্রম্ ৩1৪১৯ 

জরাপহদ্ধার স্তোত্রানি ৩৩১২ 

ডিম্বং ডিন্বং ছুড়িম্বং 1১৫ 

তঙচ্চঙ্ষুর্দেবহিতং ( শস্তিমন্ত্র) ১1৭৩ 
তন্বীরে মণিকণিকে ৩1৫৭১ 

তত্বমসীর তৎ ও স্ব ২৯০ 

তত্বনসীর সাধন ৩1১১, ৩১ 

তদ্ বত্তক্ং ১/৮৭ 
তদ্দেজতি তষ্মৈজতি ( ঈশোপনিষদ ) 

্ ১৪৭ 

তদেবান্সি স্তদাদিত্য ( শ্বেতাশ্বতর 

উপনিষদ ) ১:৬৪ 

তথেতি জানকী প্রান ৩।৬৩০ 

তন্থুমানস! ৯।১০১ 

তরুণ শকলমিন্দোবিত্রতি ৩।৫০৭ 

তন্ত চঞ্চলতা যৈ সা ৩1১৩০ 

তারা ধ্যান (নীল সরস্বতী ) ৩1৫২৮ 

তারা স্তোত্র (নীল সরস্বতী) ৩৫২৯ 

তারাদেবী মীনরূপা ৩1৩৫৫ 

তীর্থ (ভৌম) ৩৭৩৮ 
তীর্থ (মানস) ৩1৭৩৯ 

তীর্থ (যোগীর আত্ম) ৩1৭9২ 

তারিণী স্তব ৩1৪০২ 

তিরশ্চামপি রাজেতি ৩।৬৭৩ 

তীর্ঘযান্রা ৩1৭৩৭ 

তুরীয় হর ১৩৫ 

তূর্যগ৷ ্ ২১৩ 

তৈজস ১/৩৫) ২৪৮ 

তৈতিরীয় (বেদ ): . ১1৫৪ 

ত্যক্ত। মোহময়ীং পূজাং ৩1১৮৯ 
তত্ব ২1৮) ৯০। ৯৪১ ৯৫ 



( ৭৫১ ) 

ত্বং শোচসি বুখৈব ৩৩৯ | দেবেন্দ্র মৌলি মন্দারং ৩1৩৭৭ 

ত্রিপুটা ২৪৬ | দেবরাজ সেব্যমান ৩1৫৭৭ 
ত্রিপুরহন্দরী স্তোত্র ৩৫৩৩ | দেবি সুরেশ্বরী ভগবতি ৩৫৫৮ 

ব্রৈলোক্য পৃজিতে ৩৫০১ ; (শ্রী) দেবী কবচম্ ৩1৪৯৯ 

দগুপাশি স্তোত্রম্ ৩1৫৭৬ । -_বিশ্বরূপ ৩:৪২৭ 

দলিতাঞজন সঙ্কাশাং ৩১০৩ | -_সুক্ত ৩1৪২৯ 

দশমাসোদরে গর্ভো ৩৫৪৮ | --স্ততি ৩৪৩৫ 

দশাবতার স্তোত্র ( জয়দেব ) ৩৩৩৬ | __চণ্তী ১ম রূপ ৩৪৬১ 

--বিষু স্তব ৩৩৩৩ ৷ -স্বরূপ ৩।৪২৫ 

--মন্দোদরী কৃত ৩৩৩২ - চণ্ডী পাঠক্রম ৩1৪৩৭ 
দক্ষিণাকালী ধ্যান ৩৫১৯ ৷ --চস্তী ধ্যান ৩1৪৩৯ 

কালা পরাধক্ষমাপণ ৩1৫২১ ৷ সঅর্গলা ৩1৪৪০ 

দক্ষিণামূর্তি স্তোব্রম ৩1১৬৫ | -সকীলক ৩৪৪৬ 

দারিগ্রাদহন স্তোত্রং ৩৬২৪ ; __চত্তী প্রাভঃম্মরণ ৩৪৭৮ 

দিনমপি রজনী ৩1৬২ দেব্যপরাধ ক্ষমাপণ স্তোত্রম ৩৪৭৯ 

_ দিব্যোহ্ মূর্ত: পুরুষঃ (মাওুকা) ১৫৫ ] _-ভবান্তষ্টক ৩1৪৮৫ 

দুর্নী গীতা ৩৪৮১৯ | দেহ ২১৪, ২২, ৭০, ৭১ 

ধ্যান ৩৪৮৭ | --( কারণ) (ক্ষ) ২।৩৫ 

--কবচ ৩)৪৯ৎ | -দ্রষ্টা (তিন দেহের ) ২1১৫, ২৬ 

-স্তোত্র ৩1৪৯১ | দৃষ্টি আকর্ষণ ৩1১২৫ 

--ভগবতী পুষ্পাঞ্জলি ৭18৯৬ [-স্তৌমুদ্ছি, সঙ্গতান্তে ৩৯৩, ৪২৮ 

ু্ষ্টকম্ ৩৩৯৯ | দেযঃ শাস্তিরস্তরীক্ষং (শাস্তি) ১/৭৬ 

ছল্লভিং ত্রয়মেবৈতৎ ৩1১২১ | দোস্ত পরিদদাতু (ভোজনমন্ত্) ১৮১ 

ছুঃখ নিবেদন ৩/১১৯ | স্তাং মূর্ধাণং যন্ত ৩1২৩৩ 



€( ৭৫২ ) 

দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গানি ৩1৬১৭ 

দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্ স্তোত্রম ৩1৬১৮ 

দ্বাদশ পঞ্জব্রিকা স্তোত্রম্ ৩1৫৮ 

দরষ্টা ২৮০ 

রষ্টা চ দর্শনং ৩1১৫৪ 

ধঙ্ম ( জগতের) ৩।২৭ 

ধর্ম-সার্বজনীন ৩১ 

ধায়৷ স্বেন সদা ১1১৪ 

ধেনুর্বংস্ত প্রযুক্তা ৩৭৩৭ 

ধ্যাত্ব৷ হৃদিস্ং ৩২৩৫ 

ধ্যান জপ ৩১০৪ 

ধায়েচ্ছিরসি গুক্লাজে ৩১১১ 

ধতে দৃংহমাজ্যোক (শীস্তিমন্ত্ ১৭৫ 
ধুতে দৃংহম মিত্রস্ত (শাস্তিমন্ত্) ১৭৫ 

নাগেন্্র হারায় ত্রিলোচনায় ৩৬০৫ 

ন তাতো ন মাতা ৩1৪৮৫ 

নত্বংককৃতং কেবলং ৩1৩৮৩ 

নবগ্রহু স্তোত্রং ৩1৪০৭ 

নবগ্রহ পীড়। হর স্তোত্রং ৩1৪০৯ 

নব জলধর ৩1৭৩০ 

নবমপিমালিকান্ডোত্রং ৩1৫১৫ 

ন মন্ত্র নো যন্ত্র ৩৪৭৯ 

ও নমশ্চগ্ডিকায়ে ৩1৪৬১: 
নমন্তে শরণ্যে ৩৩৯৯ 

নমস্তেহস্ত গলে ৩৫৬৮ 

নমন্তেহস্ত বিদ্যুতে ১1৭৪ 

নমস্তে হরসে (শাস্তিমন্ত্র ) ১1৭১ 

নমে৷ দেবি মহাবিদ্তে ৩৯৫ 

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যে ৩৪৩৫ 

নমো বিবন্বতে বর্মণ ৩৩৯০ 

নমে' ব্রহ্মণে (শাস্তির) ১৭১ 

নমো হিরণ গর্ভায় ৩২২৫ 

নমো মত্স্কুর্মাদি ৩1৪২১ 

ন ভূমির্ন তোয়ং ৩1১৫৭ 
নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে ৩৩৮৮ 

নানাবিধ শরীরস্থা ৩৪৭ 

নারায়ণ স্তোত্র ৩।৩৪০ 

"আর্ত তাণ ৩1৩৪৭ 

নামপ্রতাপ ৩।৬৯৩ 

নিগুণ উপাসনা বা স্থিতি ৩।১১৯-২* 

নিত্যমেব শরীরস্থ মিমং ৩১২৪ 

নিত্যন্বাধ্যায় ১৯৮ 

নিত্য স্বাধ্যারে প্রার্থনা ১1১৭ 
নিত্য শ্মরণ ৩১৪5 
নির্ব্বাণ দশকম্ ৩1১৫৭ 

নিরালম্বে পদে শুনতে ৩৭৮ 

নীল সরস্বতী ধ্যানম্ ৩৫২৮ 
--স্তোত্রম্ | ৩৫২৯ 



(৭৫৩ ) 

নিহার ঘনসার 

(বেদে সরস্বতী) ৩৫৯৩ 
পঞ্চকোষ ২:৩৭ 

পঞ্চকোষাতীত 'আফি, ই।৩৭ 

পঞ্চ পাদুকা ১1১১ ১৮ 

পঞ্চ প্রাণ ২৩৮ 

পঞ্চ বক্ত, ১1৮১৯ 

পঞ্চ মহাভূত ২।১২) ১৪, ২৫ 

পঞ্চ রত্বস্তোত্রং ৩1২১৯ 

পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি ৩/৩৬০ 

পঞ্ীকরণ ৰ ২1১৫ 

পঠেৎ চণ্ডী জপ দুর্গ, ৩1৪২৪ 

পদার্থাভাবনী ২১০৩ 

পরদেবতা স্ব ৩৯৮ 

পরমাত্মনি বিশ্বেশে ৩২০৪ 

পরমাত্মা৷ শিরঃপাতৃ ৩২২২ 

পরাপূজা ৩1১৪২ 

পরিণাম ২২৪ 

পণুনাং পতিং ৩৬১১ 

পরোক্ষ জান ৩1১০ 

পাশাক্ষ মালিকাস্তোজ ৩1৫৯০ 

পাছুক। পঞ্চক স্তোত্রং ১1১ 

পিতৃন্তোত্র ৩1৫৪৪ 

পিডৃষোড়ণী মন্ত্র ৩1৫৪৫ 

পিপীলিকা যদ! লগ্নাঃ ৩:৮২ 

পুরশ্চরণ ৩২২৪ 

পুরুষকার ৩1১২১ 

পুরুষার্থ ২1১, ৩৯ 

পুরুষ্ক্ত (বেদ) . ১1৪৬ 

পুষ্পমূলে বসেছ্ ধা ৩১৮২ 

পুণ্পৈর্দে গ্রসীদস্তি ৩১৮২ 

পূজা চতুর্দশী ( নিগুণোপাসনায় 
৩১৮৪ 

পূর্ণমদঃ (গুরু ফু শাস্তি) ১২০ 
পুজা চ পঞ্চধা ৩।৩৫৯ 

পুজার (বিশ্বাত্বা) অঙ্গ ৩1১৮৯ 

--( বাহ্ পূজার ) ষোড়শোপচার 
৩1১৮১ 

- পঞ্চ প্রকার ৩৩৫৯ 

-( মানস) উপচার ৩১৮১ 

স্শেষ, পুষ্প ৩।১৮৯ 

পৃথিবী শরীরং ষঃ ১৩২ 

প্রক্কৃতি ২১০ 

প্রচণ্ডচগ্ডিকা স্তোত্রং ৩৪৯৬ 

প্রজ্ঞানমানন্নং ব্রঙ্গ ২৩ 

প্রণব ব্যাখ্যা ৩1৬৯, ৭৩ 

প্রণমা শিরস! পাদৌ৷ (রুদ্র হদয়ো- 

পনিষদ ) ৩1৫৬১ 



€( ৭৫8 ) 

প্রণম্য শিরস! দেবং ৩৩৭৭ | প্রাতঃশ্মরামি গণনাথ ৩1৩৭৮ 

প্রণাম ( বরহ্ধ ) ৩২২৩ ৷ প্রাতঃম্মরামি দেবন্ত ৩1১৭৩ 

- প্রদক্ষিণ ইত্যাদি ৩৩৬৬ | প্রাতঃম্মরামি শরদিন্দু ৩1৪৭৮ 

প্রতিজ্ঞা ( আদি) ৩৩৫ | প্রাতঃম্মরামি ভবভীতিহরং ৩৫৯৫ 

প্রত্যালীঢ় পদাং ঘোরাং ৩৫২৮ | প্রার্থনা ১১৫ 

প্রত্যালীট় পদাং সদৈব ৩1৪০৫ | প্রার্থনা, নিতাশ্বাধ্যায়ে ১১৬ 

প্রথমে ভারতী নাম ৩।৫*৯ ৷ প্রাণপ্রয়াণে সেতুসাম ১1৯২, ৯৬ 

প্রথমং ভাস্করং নাম ৩1৩৮৬ | প্রাণায়াম ২২৩ 

__তীর্থরাজস্ত ৩1৭৩৮ | প্রিয় ( অস্তি' দেখ ) ৩৩৯,২৪২, 

প্রদক্ষিণ, প্রণাম ইত্যাদি ' ৩:৩৬৬ ৭৬, ৮৪ 

প্রপঞ্চ আরোপ অপবাদ ২১০ | বচনামৃত ২১৯১ 

প্রপঞ্চ মিথ্যা ২৫১ বর্ণ ২২৪ 
প্রপক্প গীতা ৩৩৩৫, ৬৮৬, ৬৯৩ বন্ধে মুকুন্দ ৩৬১৯ 

প্রভূমীশ মনীশ ৩৬১২ | বন্দে শীতলাং দেবীং ৩1৪১, 
প্রস্ুং প্রাণনাথং ৩1৬০৭ | বন্দুকাভং ব্রিনেত্রং ৩1৩৭৬ 

গ্রলর় পগণোধিজলে ৩৩৩১৬ | বহুজন্ার্জিতাৎ পুণ্যাৎ 1১১৩ 

প্রশ্নোপনিষদ্ ১1৬১, ৬২ | বুহদারণ্যক ১২৩,২৪,২৬,৩১,৬৩,৬৪ 

প্রহলাদ প্রতুরস্তিচেৎ ৩1৩৪৭ | বাড্মে মনসি প্রতিষ্ঠিত (খণেদ 
প্রাজ্ঞ ১৩৫) ২৪৯ শাস্তি) - :- ১১৮ 

প্রাপ্দেহস্থো যদাসং ৩৫২৯ | বাচ্যার্থ ূ ২1৯০ 

প্রাতঃকত্য ৩২২৪ : বানীং জিতগুকরাদীং ৩।৫১৫ 

প্রাতঃম্মরগ স্তোত্রি ৩৫৯৪, ৩৬৫৩ । বানু ( পরাগ দেখ) ২২১, ২২৮ 

প্রাতঃন্মরামি গলু ৩৩৮৬] বান্ুর তত্ব ২১৪, ২১ 

শা রঘুনাথ | ৩1৬৫৩ বাহ্ পূজার ঘোড়শোপচার ৩1১৮১ 



বিচার ২1৬৭ 
বিচারের অধিকারী ২৮ 

বিচারণ। ২১০১ 

বিদিত পরম কারণা্ভ ( পৈঙ্গল 

উপনিষদ ) ৩1১০৮ 

বিদেহ মুক্তি ২১৯৫ 

বিদ্রাবিতে ভূত গণে ৩1৪১১ 

বিষয় . ২1৪৪ 

বিষাদষোগ ৩1৯ 

বিষু উপাসকের দ্বাদশ শুদ্ধি ৩1৩৬১ 

বিষণ পঞ্জুর ৩৩১৯ 

বিষু গ্রাতঃশ্মরণ, ধ্যান, গায়ত্রী, 

২৮ নাম, ১৬ নাম, প্রণাম 

প্রার্থনা ৩,৩২২, ৮ 
বিষ্ণু স্তব 1৩৩৩ 

_মন্দোন্দরী ৩1৩৩২ 
-সজয়দেব ৩৩৪৬ 

নারায়ণ স্তোত্র ৩৪০ 

--আর্তত্রাণ ৩1৩৪৭ .. 

-শক্তি ১* অবতার ১1৩৫৫ 

বিংশ সম্ভবে! ব্যাস ৩২১৮ 

বিশুদ্ধ জান দেছায় ৩1৪৪৬ 

বিশ্ব | ২19৭ 

বিশ্বত্চ্ষবাত (খণ্থেদ) ১1৫১ 

৭৫৫ ) 

বিশ্বনাখাষ্টকম্ ৩৬৪৮ 

বিশ্বরূপ উপাসনা ৩২১১ 

বিশ্ব্ূপ . ৩,২১৩ 

এঁ ( যোগবাশিষ্ঠে ) ৩২২৮ 

এ ( মহাভারতে ) ৩২৩০ 

ঁ শ্রীরাম ) ৩২৩১ 

(ভক্ত স্তবে ) ৩২৩৫ 

এঁ বিভূতিযোগে ও বিশ্বরূপে ৩২৩৯ 
প্র (শ্রীসীতা ) ২0২৫৯ 

এ (শ্রীচণ্ডী) ৩২৬৩ . 

বিশ্বরূপমথোস্কারং  ৩/৬৮৩,৩1২৬৩ 

বিশ্বং দর্পণ দৃশ্ঠমান ৩1১৬৫ 
বিশ্বাত্মার পূজার অঙ্গ ৩1১৮৯ 

বিশ্বেশ্বরায় নরকার্ণব ৩1৬২৪ 

বেদসার শিবস্তোত্র ৩/৬১১ 

বেস্তরতি ৩১০১ 

বেদান্ত-গ্রমেয় বর্ণন ২১১১ 

বেদান্ত বাকোষু সদ! ৩।১৬৬ 

বেদে! নিত্যমধীয়তাং ৩1২১৭ 
বৃহুচ্চ তদ্দিব্যমচিস্ত্যরূপং 

| (মাওুক্য ) ১1৫২ 

_ বৈরাগ্য ৩৩?) ৬৭ 

বৈরাগ্যাৎ পুর্ণতামেতি ৩1১২৪ 

বৈশ্বানর ১৩৫ 



(৭৫৬ ) 

তরঙ্গ 

বক্ষ কবচম্ ( জগন্মগুল ) 

-স্চতুষ্পাদ ১২৪, ২৫ 

ব্রহ্মজান-পরোক্ষ, অপরোক্ষ ২২,৬ 

২1৬, ৭) ৮০১ ৯৬১ ১১৩ 

৩২২ 

স্াগ্রণাম ৩২২২ 

বঙ্গরন্ধ, সরসীরুহোদরে ১1৯ 

দ্ধ ষক্ত ( খাক্, যু, সাম, 
অথর্ব ) ১৬৫--৬৭ 

ব্হ্মানন্দং পরমন্ুখদং ১1৯৩ 

ব্রন্মোপাসকের সন্ধ্যাবিধি "1২২৪ 

্রা্গী স্থিতি ৩1১ 

ভক্ত (শ্রীগীতায় ) ৩২৭৭ 

তক্ত ও ভগবান্ 5২৩৫ 

ভক্তমুন্্ন়তে যন্মাৎ ৩৭১ 

ভক্তি, ভ্ঞান, মুক্তি ৩1৯০৪ 

-কর্মব ৩1২০৯ 

ভগবচ্ছরণ স্তোত্র ৩1১৯ 

ভগবতী পুশ্পাগ্রলী স্তোত্রম্ ৩৪৯৬ 

ভগবতী ভবলীলা ৩৫৬৯ 

(শ্রী) তগবান্ ও ভক্ত ৩২৩১ 

ভবরোগ, ভবরোগ চিকিৎসা! ৩1৪৭ 

ভগবন সর্বধর্শজঞ ৩1৭৩২ 

ভন্ত্রং কর্ণেতিঃ (অর্থ শাস্তি) ১২১ 

ভবান্তষ্টকং ৩৪৮৫ 

সপ 

ভূগ্ধন্ প্রারন্ধমখিলং 

ভৃতশুদ্ধি 

ভোজন মন্ত্র (বেদ) 

ভৌমতীর্থ 
ভ্রাস্তি 

মঙ্লাচরণ 

মঙ্গলাচরণ ( রামন্তোত্র ) 

মণিকণিকাস্তোত্র 
মত্বা৷ রূপমিদং রাম ! 

ভাতি (“অন্তি দেখ) ৩।৩০৯,২। ২, 

৭৬, ৮৪ 

৩1৩৮ 

৩1৩৬২ 

১1৮৯১৯১ 

৩৭৩৮ 

।৫৪ 
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৩৬২৯ 

৩1৫৭০ 

৩১৭৪ 

ও মধ্যেসুধান্ধি মণিমণ্ডপ ৩।৪২৮৪২৯ 

মধুরাষ্টকম্ 
মধুসুদন স্তোত্র 

মনোনাশ 

মনো৷ বৈ গগনাকারং 

মহাবাক্য 

সাধন 

মহাভূত 

 মহাশৈলং সুৎপা্য 
ার্নান্ত্রযো ময় প্রো 

মাওঁকাঃ ... 

মাতঙ্গী স্তেত্রং 

৩।৭৩২ 

৩৩১৩৬ 

৩|১ 

৩1১৩৩ 

২1৭১ ৯০ 

৩৯১ 

1১৪ 

৩৪১৭ 

হ।১১১ 

১/৩৩ 

৩148৩ 

৩1৫৪৩ 



মাতর্নাল সরম্বতী 
মাতঃ শৈলনুতা 
মাতৃ গলা ষোড়শী মন্ত্রা 

মাত যোড়শীম্্াঃ 
মাতৃ স্তোত্রম্ 
মাতাপিত্রো পরিত্যক্ত 

মানস তীর্থ 
পুজার উপচার 
মায়া 

(৭৫৭ ) 

৫১৯ | মেটঘর্মেছ্রমন্বরং ও।৭১৪ 
৩।৫৫১ | মৈত্রী উপনিষদ ২ 91৬৩ 
ও ৫৪৮ | মোক্ষ শ্বরূপ--সাধন ইত্যাদি ২১১১ 
৩৫৪৮ | মোক্ষলাভ ২২, ১৪০ 

৩৫৪৭ | মৃত্যু স্তোত্রম্ ূ ৩৪২১ 
৩1৫৭৩ ৃ যজ্জাগ্রতে। দুরমুদদৈতি 

4৭৩৯ | ( শাস্তিমন্ত্র) ১৭২ 
৩1১৮২ ূ যৎপরমব্রহ্ধ স এক (অথর্বধীর 
২1১০ উপনিষদ ৩1৫৯১ মায়ার কার্যা, মায়, অবিদ্ত। ত্যাগ: | যতোইনস্তশক্তেরনস্তাশচ ৩1৩৭১ 

সাধনা 

মায়াশক্তি বিলাসিনো 

মায়াক্ষোভ 

মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ 
মুক্ত! বিদ্রমহেমনীল 

মুক্তাসনে স্থিতে৷ যোগী 

৩1৯২৮! যতো বা ইমানি ভতানি ১1৫৫ 
৩১৪৮ | যতো বিশ্ব সমুদ্ভুতং ৩১৭১ 
২১২ | যতোধতঃ সমীহসে (শাস্তিমন্ত্র) ১৭৩ 

৩।৬৯৯ | যত্যক্তং জননীগণৈ ৩।৫৫৪ 
৩।৯২ | যথাগ্রিরদের্বানা ৩1৯৪ 
৩৮৭ | বথেহক্ষুধিতা বাল৷ ১1৮৬ 

মুক্তি-জীবন্ুক্তি, বিদেহ মুক্তি ২১০৪ যদাহনৃতমিদং সর্বং ৩১৪২ 
জ্ঞান, ভক্তি ৩।২০৪ | যদিদং ঘৃশ্ততে সর্বং ৩৩৬১৪১৬০ 
কর ৩২০৯ | বন্মেছিদ্রং চক্ষুষো (শাস্তি মন্ত্র ১/৭৮ 

, মুক্তিমিচ্ছসি চেততাত! ৩১৪৮ যমুনাষ্টকস্তোব্রং ৩/৬৯৫ 
মুণ্ডক (বেদ) ১৫২, ৫৩১ ৫৫ | যশোদা গীত মধুরৈ ৩1১৯৭ 
মুনে চিরমহং ্রান্তো ৩।৪* | যন্ত হস্তৌ চ পাদৌ চ ৩৭৩৮ 
মু জহিহি ধনাগমতৃষণাং, ৩৫৮ | যন সর্বং যতঃ সর্ধং - ১1১২ 
মূলে এক, উপাধিমাত্র ভেদ ৩৩৫৬ : যন্ত শাজ্যাদিযুক্ত (শিবগীতা) ৩১৭2 



(৭6৮ ) 

যা ঝুন্দেন্দু তুষার ৩৫০৭ 

যানি কানি চ পাপানি ৩। ৭৭ 

ষাবচেচাপাধি পর্য্যস্তং ৩/১৬৯ 

যুগল কিশোরাষ্টকম্ ৩1৭৩০ 
যো দেবাসৌ (শাস্তিমন্ত্). ১1৭১ 

যোগ, গীতায় পরম ৩1১০ 
-পরম ভক্তি ৩১১ 

যোগানিমদহতি ৩1৮৩ 

যোগ্ীর আত্মতীর্থ ৩1৭৪২ 
যো দেবোহস্ো ১৩৩ 

ও যো রামঃ কৃষ্ণতামেত্য 

( কৃষ্োপনিষদ ) ৩1৬৮১ 

বং নত্ব! মুনয়ঃ ৩৩৬৩৮ 

বং ব্রহ্ম বরণেজা ১18 

বঃ গকারঃ স প্রণবো ৩1৭১ 

ষঃ পৃথিব্যাং তিষ্টন্ 
(বৃহদারণ্যক ) ১1২৬ 

বঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ ১1২৯ 

ধঃ সকৃনুচ্চারয়তি ৩1১১০ 
ষঃ সর্ধাণি-ভূতানি ১১২ 

বঃ সর্ব্েযু ভৃতেযু ১1২৯ 

রক্তাঙ্গীং পীতবসনাং ৩১৬২ 

ও রক্তাবুজাসসমশেষা ৩১৮২ 
রত্ব ভদ্রাজোদতৃতা ৩৫৭৬ 

রদ্বৈ কল্পিতমাসনং ৩৬৯৩ 

শ্রীরাম স্তোত্রাণি ৩1৬৫৪ 

স-মঞ্জলাচরণং ৩৬২৯ 

_-লীতারাম তত্ব ৩।৬৩০ | 

--সীতারাম স্বরূপ, প্রার্থন! প্রণাম 
৩৬৩২ 

--সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীরামরূপ ৩1৬৩৩ 

শ্রীরাম স্তবরাজ ৩/৬৫৪ 

শ্রীরাম রক্ষা কবচম্ ৩/৬৬৪ 
শ্রীরাম মন্ত্ররাজ স্তোত্রম ৩।৬৭৩ 

-প্্ীরামাষ্টকম্ ৩।৬৭১ 

স্প্রাতংস্মরণ স্তোজ্র ৩৬৫২ 

রোগা হরস্তি ঘততং ৩১৯ 
রোহিণীতনয়ে! ৩1৬৮৫ 

রূপ ২1৮৪, 52৩০৯ 

লয়বিক্ষেপ রহিতং মনঃ ১/৬৩ 

ললাটমধ্যে হদয়াখুজে ৯১০ 
লক্ষণাবৃততি ২1৯০ 

লক্ষার্থ 5 ২1৯৭ 

লঙ্বোদর সোনেং চি 
শ্রীলক্ষমী দ্বাদশ নাম ৩1৫০১ 
_ধ্যান, গায়ত্রী, অঞ্জলি, 

. প্রণাম হীন 
স্পন্তোত্রম্ ্ ৩1৫০ 



৭৫৯ 

শক্তি, দশাবতার ৩/৩৫৫ 

শঙ্করাষ্টকং ৩1৬১৫ 

শবের বৃত্তি ২1৯০ 

শরন মন্ত্র 1৯১ 

শরীরং স্থরূপং ৩1১০৫ 
শরীরাকার ভূতানাং ৩৩৬২ 

শাকলমন্ত্র (বেদ) ১৬৮ 

শাস্তং পল্লাসনস্থং ৩1৬০১ 

শান্তাযু সচ্চিদানন্দং ৩১২৪ 

শস্তিপাঠ, অথর্ববেদীয় ১২১ 

»- খথেদীয় ১১৮ 

- কৃষ্ণ যধুর্ধেদীয় ১1১৯ 

-, শুরুযতূর্কেদীয় ১২০ 
--, সামবেদীয় ১১৮ 
শাস্তিমন্ত্র ( বেদ) ১৬৯) ৭৯ 

শান্ব শান্ব মহাঁবাহে' ৩৩৯২ 

শিব ৩৫৯৩ 

স্পআরত্বিক ৩ ৬১৬ 

--তাগুবস্তোত্রং ৩৬১৯ 
স্প্ধ্যানম ৩৬৬৯ 

স্পনামাবল্যষ্টকং ৩৬১০ 
স্পঞ্চাক্ষরন্তোত্রম্ ৩1৬৩৫ 

স্মানসপুজ। ৩1৬০৩ 

স্প্লিঙ্গাত্ম পুজনম ( একাদশ 

৫৬ 

বিশ্বপত্রিকং ৩1১৫৪ 

স্ম্বরূপ, বিশ্বরূপ, আত্মারূপ ৩।৫৯২ 

--শাক্তি সমাযোগ ৩১০৩ 

শিবাপরাধক্ষমাঁপণ স্তোত্রং ৩1৫৯৪ 

শিবপ্রাতঃ্মরণন্তোত্রম ৩৫৯৫ 

শিবাষ্টকম্ (অসিতককৃত) ৩1৬১৪ 

-( শঙ্কর) ৩৬৯৭ 

শিবাষ্টকস্তোত্রং ৩৬১২ 
শিরোমাতঙ্গিনী ৩1৫৮৩ 

শিল্তের চিত্তবিশ্রাস্তি ৩১৯৮ 
প্রতি গুরু ৩ ১৯৭ ্  

গীতলাষ্টকম্ ৩৪১৪ 

শীর্ষটাগলভারং ৩৬১৫ 

শুঁভেচ্ছ। ১৩৩ 

শৃথুদেবি প্রবক্ষ্যামি ৩১১৪ 

-বিপ্র প্রবক্ষ্যামি ৩৫৪৪ 
শৃণুদ্ধ খাষর়ঃ ৩1৫৫০ 

শ্বেতাম্বতর (বেদ) ১1৩৩, ৬৪, ৬৫ 

শোকশাস্তি ৩।৩৯ 

্রান্ধে পিতৃ-মাত্ গয়৷ যোড়শী 

মন্ত্র ৩1৫৪৪ 

শ্রোতশ্য শ্রোত্রং মনসে। মনঃ 

(কেন উপনিষদ): ১৫৯ 

শং নে মিত্র শং (শাস্তিমন্ত।া ১৭৮ 
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সকেতপন্থাসনা দেবী. ৩1৫৮ | সর্ব খনিদ' বধ (ছান্দোগ্য উপনিষদ) 
ষট্পদী স্তোত্র ৩৩২৮ | ১৬১ 

ডা যিনি টা ূ সর্কেশ্বর সর্বময় ৩।২১২ 

সরশ্বতী, দ্বাদশনাম ৩1৫০৯ 
সৎচিৎ আনন্দের বিশেষ বর্ণন 1৭9 

নঙ্চিদানন্দ রূপায় তল হি দিও 
সচ্চিদাননদ রূপে স্বং ৩৯৬ বহি 
সৎ. ২1৯৬, ৭6, ৭৫, ৭৯ | বেদে ০ 

: সরাধীতং নির্কিশেষং ৩১৭৯ 1-স্তোতং.:.. ৩৫৭৮ ১৭ 
_ সত্বাপতি ২১০২ | _ নীল ধ্যান ৩1৫২৮ 

সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম (তৈতিরীয় নীল স্তোত ৩৫২৯ 

. উপনিষদ ) ১1৫৪ ! সহজ যাবছদ্ধ (খখেদ) ১৫৬ 

সন্ধ্যা ৩১০২ । সহত্র শীর্ষা পুরুষঃ ( পুরুষনুক্ত ) 

সন্ধ্যাবিধি, প্রদ্মোপাসকের ৩1২২৪ ূ নীতি 
সপ্তজ্ঞান ভূমিকা ২৯ | সাকারেণ মহেশানি ৩২১২ 
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সর্বদুঃথ নিবৃত্তি ২১ ! সাঙ্গোপাঙ্গ প্রীকষ্করূপ ৩৬৮৫ 
সর্ব সাক্ষী . ১৩৫ সাধক পঞ্চক স্তোত্রং ৩২১৭ 

সহনাববতূ ( কৃষ্ণ বন্ধু শান্তি) ১১৯ | সাধন, জ্ঞানের ২1১১৪, ৩২ 

লহোবাচ হদৃর্ঘং গাগি (বৃহদারপাক) | সাধনা ৩5 
১.৩ ৃ সার-সাধনা (গীতা) ৩1৩০১ 

সহোবাচৈতদৈ তদক্ষরং গার সার-সাধন। (অধ্যাত্ম রামারণ) ৩৩,৫ 

বৃহদারপ্যক,. .. .. ১২৪ | সার-্লাধন (শ্রুতি) : ৩৩৯৯ 
স্বাস্থ প্রণাম: . ১১২ (সাবিত্রী স্যোত্ং. .... ৩৯৬ 
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সারতন্বোপদেশ ৩।১ ০৮ 

সার্বজনীন বর্ধন ৩১. 

সা শরন্থয়! ভাগবদ্ধন্ম ৩১২৩ 

সাক্ষী ২1৪৪, ৮৪ 
সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং ৩:৫৩৭ 

সীতারাম তত্ব ৩৬৩৪ 

সীতারাম স্বর্গ, প্রার্থনা, প্রণাম 
| ৩৬৩২ 

সীতাস্তোত্র ধ্যান, প্রণাম ৩1১৬৮ 

সেতুংস্তর ১৯২ 
সুদিতন্বাংতিরিক্তাইরি ৩1৩৮০ 

সুয্ধপাং চারনেত্াঞ্ফা ৩৫৫০ 

নুযুপ্তং স্বপ্রবৎ ভাতি ১২৩ 
নুযু্তি ২২৯, ৪৪, ৪৯ 

যয অর্্য, প্রণাম, প্রার্থনা! ৩,৩৯০ 
--- দ্বাদশনাম স্তোত্রং ৩ ৩৮৬ 

-- জয়াদিতা ৩৩৮৩ 

স্"প্রাতঃশ্মরণ স্যোত্র ৩১৮৬ 

-- আদিত্য স্তো্র ৩.৩৮৭ 

--ফলশ্রুতি, ধ্যান, গায়ত্রী মন্ত্র 
প্রণাম ৩1৩৮১ 

স্্প, জ্বরূপ, বিশ্বর্ধূপ, আত্মরূপ, 
৩1৩৮৩ 

»সআদিত্য হৃদয় শেষাংশ ৩৩৯১ 

.হুর্যয মণ্ডল স্তোজ্ং ৩৩৮৮ 

সুর্ধ্যাষ্টক স্তোত্রং ৩৩৯৬ 

স্য্যোপনিষদ ৩1৩৮ 

সেতু সাম (সামবেদ) ১1৯২--৯৬ 

সৌরাষ্্র দেশে বিশদে. : ৩1৬১৮ 
সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ ৩1৬১৭ 

টি ২১২ 
হৃ্টিতত্ব প্রথম প্রকার ১1১৬৩ 
শৃ্টিতত্ব দ্বিতীর প্রকার ১২৭৫ 
হিতত্ব তৃতীয় প্রকার ৩।২৯, 
স্তবং স্তত্র ততঃ ৩,৩৯২ 

স্তোত্রং পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি' ৩৪২১ 

সত্রীগুরু ধ্যান, স্তোত্র ৩১১৩ 

হুলতুক্ ১৩৮ 
দ্বপ্রকাশ। মহাদেবি!  ৩.১৭৫ 

স্ববামে প্রণমেদিষু ৩1৩৬৬ 

শ্কুরস্তি শীকর! যন্াং ১৩ 
স্বরূপ ও তটস্থ ৩১৭৬ 

দ্বামিন্! নমন্তে নত ৩1১১৯ 

(নিত্য ) স্মরণ ৩১৪৫ 

স্তোনা পৃথিবী ( শাস্তিমন্ত্র) ১1৭০ 

সং কষ্টনাশন স্তোত্রং ৩।৪২১ 

সংসার ভ্রমণে বিতৃষ্ণা, চিত্ত 

বিশ্রান্তি ৩195 
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- রূপ, উদ্ধারের উপান ৩1৩৬ 
--শোক, শোকশাস্তি ৩1৩৯ 

(শ্রী) হন্ুমৎ স্তোত্রং 818১৯ 

হরগৌর্যযষ্টকম্ ৩1৫৮৬ 

হরি ওমস্ত শরীরে (অধ্যাত্বোপ- 

নিষদ্) ১৩২ 

হরিহ্রাত্মবকস্তোত্রম্ ৩৭১২ 

হরিদ্রাগণেশ ধ্যানযকবচ ৩৩৭৪ 
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হরেরাম হনেরাম ( কলি- 
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হে গণেশ সুরশ্রেষ্ঠ 

হে দেব! হে দয়িত 
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হৃৎপন্মমানসং দগ্তাৎ 

হৃৎপুগডরীকমধ্যস্থাং 

হৃদয় কমলমধ্যে নির্বঘিশেষং 

হৃদি বিকমিতং পদ্মম্ 

হং কারো বিন্দুরিত্যুকে। 

হংসেন পুটিতং কতা 
হ্ীং হ্ীং হস্ৈক 

ক্ষমন্থ ভগবত্যন্ব 

ক্ষোভ, মারার 
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শ্রীশ্ীগুরবে নমঃ 

ধন্মবিষয়ক উচ্চ অঙ্গের মাসিক পত্র। 

একাদশ উৎসব বৎসর 

বাষিক মূল্য ১1০ দেড় টাকা মাত্র । 
উৎসবে লোক-হিতকর কার্য কিরূপে কর! উচিত তাহার কথা 

থাকে,_আত্মহিতকর সাধনার কথা থাকে, অনুভূতির কথা থাকে,__ 

মনের শাস্তি কিসে হয় তাহার কাজগুলি বিশেষ ভাবে লেখা থাকে । 
উত্সবে আবার শান্ত্র-অধ্যর়ন কিরূপে করিতে হয় তাহ! দেখাইবার জন্ত 
শ্বথেদ, যোগবাশিষ্ঠ, অধ্যায় রামায়ণ ও শ্রীমন্তাগবৎ এই চারিখানি গ্রন্থ 
মূল ও ব্যাথ্যাসহ প্রচারিত হইতেছে । আমর! সংবাদ পাই, এই মাসিক 
পত্র.পাঠে কত পুত্রহারা জননী, কত উন্মার্গগামী যুবক, কত সাধন-সন্বল- 
হীন বৃদ্ধ, সাত্বনা ও সহুপদেশ পাইয়! কৃতার্থ হইতেছেন। উৎসব সম্পাদক 

শস্ধেয় শ্রীযুক্ত রামদস্নাল মজুমদার মহাশয় দশ বৎসর যাবত এই কার্ধ্যে 
ব্রতী আছেন। পমাজের উদ্চৃঙ্খলত! নিবারণ করিয়া! গৃহে গৃহে মনের 

শাস্তি পুনস্থাপনের জন্ঠ তিনি যেরূপ সাধন! ও শাস্ত্র প্রচার করিতেছেন 

আমর! তাহারই বছুল প্রচার জন্ত সহৃদয় স্বদেশবাসিগণের নিকট উপস্থিত 

হইতেছি। এই গুরুতর কার্ধ্যে শাস্ত্র বিশ্বাসী এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী সক- 

লেরই বিশেষ সহান্ুতৃতি আবশ্তক। যেখানে দেশের ও দশের প্রত 

কল্যাণ জন্ত শীস্তরমত চেষ্টা কর হয় সেখানে নিজের ধর্ম, অপরের উপকার 
এবং গ্রভগবানে রূপাঁ-কটাক্ষলাভ নিশ্চয়ই হইবে । নিবেদন ইতি 

স্ীছত্রেস্বর চট্টোপাধ্যায় । শ্রীকৌশিকীমোহন সেন গুপ্ত । 



[ ২ ] 

শ্রীতুলসীচরণ মিত্র। শ্রীকেশবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
শ্রীকানাইলাল ঘোষ । শ্রীন্বরেশচন্ত্র রায়। 

শ্রীন্ববলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় : শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | 

শ্রাস্থরে্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায় । 

উত্সব কাঁধ্যালয় । 

১৬২ নং বন্থরাজার .ট্রাট, কলিকাতা । 

শ্রীনীতা। 
শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম. এ আলোচিত । 

“মাতেব হিতকারিণী” শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্বময় ধামের 

পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন পত্বমেব বিদিত্বাংতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থ! 

বিদ্ততেহয়নার়। সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার 

জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজ” 

এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবানীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব । আলোচক তাহার 

আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসর কালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে 
ভগবৎ রুপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তন্বারা তিনি গ্রতিক্লোকের 

গভীর তত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রস্থ্রোত্বরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। 

অনেকেই বলেন গ্লীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্যাপ্ত আর প্রকাশিত হয় 

নাই। এই অভিমতের সত্যাসতা নিরূপণের নিমিত্ত আমরা নুধী 

সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি । শ্রীগীতা' তিনখণ্ডে প্রকাশিত হই- 

যাছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য 81 টাকা, মোট ১২৮৮ টাকা । উস 

সম্পাদক ভ্রম্ুত্ত ল্লামাদসাল 'মজুান্র মহাশঃ 
প্রবীত অস্তান্ত গ্রস্থাবলী। 
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গীতাপল্লিচস্ ভ্বিতীস্স সংক্ষল্পণ- শ্রীভগবানের 
উত্তেজনা ও আশ্বাসবানী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্ত শ্রীণীতা 

পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচক়্ শ্রীগীতার অনেক পরিচন্ধ বলিয়া দিতে 

পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাশ্বাদন না! করিয়। 

থাকা যায় না। ইহাই আমাদের বিশ্বীস। মূল্য ১২ টাক মান্র। 
ভা মহাভারতের স্ুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থথানি 

আধুনিক উপন্তাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে । বিবাহ জীবনের নবানুরাগ 
কোঁন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা! স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে 

তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে 

জীবের পতন ও উথানের আলোচনা! এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে 
চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহ! পাঠে এক অপূর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং 

সাধক তীহার নিত্য ক্রিম্নার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন । ইহা আমরা 

নিঃসক্কোচে বলিতে পারি-মুল্য ১।* আনা মাত্র। 

ক্ৈকেন্্রী-দোষী ব্যক্তি কিরূপে অন্ুতীপ করিয়৷ পুনরায় 

শ্রীতগবানের চরণীশ্র়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্ত 

গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আধারের 

রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন । মূল্য 

।« আন! মাত্র । 

ভাবত সমল্প-মহাভারতের মূল উপাখ্যান মন্মম্পর্শী ভাষায় 

লিখিত । মহাভারতের চরিত্রগুলি বর্তমান সমগনের উপযোগী করিয়া 

এমন ভাঁবে পুর্বে কেছ কখনও দেখান নাই। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছাসে 

ভারতের সনাতন শিক্ষাগুলি চির নবীন করিয়া আঁকিয়াছেন। মূল্য & 

বিচাল্র-ক্দ্রোদম্্ পল্সিবদ্ধিত ন্বিতীন্স 
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তনহক্ষলুপ-বেদাস্তশান্্র প্রতিপান্ত তত্বগুলি অতি প্রাঞ্জল ;ভাষায় 

এই গ্রন্থে আলোচনা কর! হইয়াছে । তত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভাব 
প্রতিন্ঠিত না হইলে অনেক সময় আশঙ্কার কারণ থাকে । তাই রমন্ঞ 
ভাবুকের পক্ষে এই গ্রস্থথানি বিশেষ প্রয়োজনীয় । এই গ্রন্থ তিনথণ্ডে 
সমাণ্ত। প্রথম খণ্ডে নিত্য স্বাধ্যায়ের বিষয়গুলি, ছিতীয় খণ্ডে সমগ্র হিন্দু 
ধর্দশাস্ত্রের নিগুঢ়তত্ব-বিশ্লেষণ ও সাধনার ক্রম-নির্দেশ এবং তৃতীয় খণ্ডে 

নিগুপ, সপ্ডুণ, আত! ও অবতার এই চারিভাবের ভগবৎ-ধ্যান ও স্তবমালা, 
বিশুদ্ধ এবং সহজ বোধ বঙ্গান্থবাদ সহ দেওয়া হইয়াছে | এক কথায় 

সাধক সাধনার যে কোন ভূমিকায় থাকুন না কেন, এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ 

সাহায্য পাইবেন। তত্বান্বেধীর নিত্য স্থাধ্যায়ের উপযোগী এবদিধ গ্রন্থ 

আর নাই। মূল্য ২৯ টাকা মাত্র। 

সাবিত্রী ও উপাসন্ন।-তত্তভ্ব--তৃতীয় সংস্করণ । পরিবদ্ধিত 
সুদৃশ্ব এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্থিত। সতীত্বের আদর্শ-দশনের মন্বর 
জাগিবামাত্র সতী-সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাহার ত্যাগ, 
সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে 
গ্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাহার মোহন তুলিক! ও সাধনার 

হরিচন্দন দ্বার! সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা 

পথের প্রথম প্রবর্তক প্র মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবামাত্র কৃত" 

স্বার্থ হইয়া যাইবেন। অন্থুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্র 

ভাবের কথায় উপাসনা-তত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব । মূলা 

1%* আনা মা । | 

“সাবিত্রী পরিশিই ও উপাসনা-তব্* সম্প্রতি উৎসব পত্রে প্রতি মাছে 

প্রকাশিত হইতেছে, শ্ই পুস্তকাকারে বাহির হইবে। 
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ভনীতন। ( উপন্তাস ) যন্স্থ। যোগবাশিষ্ মহা-রামায়ণের লীলা- 
উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত। 

প্রাপ্তিস্থান, উত্সব আফিস, ১৬২ নং বহুবাজার স্ত্রী, 
কলিকাতা এবং অন্যান্য পুস্তকালয়। 

[508,005 £000 0176 01310101501 016 1553 

&০ 076 00110 2000, 

৬কাশীধামের পরমহংস খমৎ প্রণবানন্দ স্বামী-_ 

রাম ! তোমার গীতা আমি পড়ি । তুমি গীতারূপে যে অমুল্যনিধি 

আমায় দিয়েছ এর তুলনা! নাই। পুজ্যপাদ আচাধ্যদের যত রকম ভাষ্য, 

টাকা আর মহাজনদের কৃত ভাষ্য ব্যাখ্যা বাহ! আমার ৮থে পড়েচে তোর 

দয়ার কাছে তাদের দয়া আমার অন্তরে হীনপ্রভ হয়েচে। এক কথার 

বল্তে গেলে তামার গীতাই গুরু ব্ধূপে, আমায় শক্তি দেবার জন্তই 

তোমার হাত দিয়ে বেরিয়ে এসেছে । 

হাইকোটের মাননীয় জজ 
শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় এম)এ, বি,এল-_ 

যুক্ত রামদয়াল মনুমদার মহাশয়ের মত একজন আধ্যাত্ম-বিশারদ 

সাধক প্রীমত্ভগবদগীতার ষে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে 
কোন প্রকার সমালোচনা করিবার অধিকার, বা সাম্য আমার মত 

সাংদারিক লোকের নাই। শ্রীগীতার ভাষ! ও ভাষ্যের এক্প বিশদ 
বিশ্লেষণ, ভিন্ন ভিন্ন টাকাকারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার এরূপ সমন্বয় এবং 
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে পাঠকের নানাবিধ সস্তাবিত সংশয়ের এরূপ সহজ বোধ্য 
সমাধান আর কেহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। 



1] ৬ ] 

অবসর প্রাপ্ত সেশন জজ রায় 

*যুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় 

বাহাদুর এম,এ+ বি,এল,-_ 
মজুমদার মহাশয়ের গীতা-ব্যাখ্যার মত বিশদ ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় আমি 

দেখি নাই। তাহার গ্রস্থথান। বদি আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ একবার 

পাঠ করেন তবে ত্বাহাদের মতি গতি ফিরিবে বলিয়া! মনে আশা হয়। 

আমি ইহা পড়িয়া বড়ই শাস্তি পাইয়াছি। 

হাইকোর্টের ভূতপূর্বব জজ 
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এমএ, বি,এল,-_ 

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের আলোচিত শ্রীগীতা পাঠ করিয়া! 
বিশেষ গ্রীতিলাভ করিলাম | এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া রামদয়াল বাবু 

আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাঁজন হইয়াছেন । 

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন, ভূপ্রদক্ষিণ-প্রণেতা । 
উৎসব আফিস হইতে মহাস্্ রামদয়াল মজুমদার কৃত যে গীতা 

সংগ্করণ বাহির হইয়াছে তাহার নিকট সকলকেই হেঁটমুণ্ড হইতে হইবে। 

এই বিরাটগগ্রস্থে যে প্রকার স্থপ্রশস্ত ব্যাখ্যা যেরূপ সুন্দর প্রণালীতে 

বাহির হুইয়াছে তাহাতে পাঠকের ভরপুর হইবার কথা। ধন্য মজুমদার 
মহাশয়! হৃদয়ে তক্কির প্রাধ্ধ্য না থাকিলে যেখনী হইতে এবংবিধ 

অমৃতমর কথা-লহুরী বাহির হইতে পারে না । এরূপ পুণ্যাত্বা লোককে 
এক বার দেখিতে ইচ্ছা! হয়। কখন সাক্ষাৎ পাইলে নিশ্চয় পায়ের ধুলা 

ষাথায় লইয়া কুতার্থ হইব। ; 

ব্রঙ্গবাসী-বহছু বৎসর ধরিয়া মজুমদার মহাশয় গীতার আলোচনা 
করিয়াছেন। তিনি গীতার মর্ধ বুঝেন এবং গীতার বহু টাক! ও ভাষ্ের 
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গুঢ়তত্ব জানেন। তিনি জ্ঞানী ও ভক্ত । তাই তাহার রচিত সাবিত্রী, 
ভদ্র, কেকয়ী, ভারত সমর ও বিচারচন্দ্রোদয় যখন পড়ি তখন অবসাদে 

প্রফুল্লতার বিছবান্দীম ফুটিয়া উঠে। মজুমদার মহাশয়ের অদ্ভূত সাধন- 
মহিমা ও লিপিকৌশলে অর্জুন-কৃত প্রশ্ননমূহ এমন ভাবে নিরাকৃত 
হইয়াছে ষে ইহা পাঠ করিলে গীতার পরিবদ্ধিত সংস্করণ বলিয়া মনে হয় । 

বস্বু্মতী- শ্রিগীতায় হিন্দুধর্মের সার উপদেশ অতি সুন্দর ভাবে 
বিবৃত হইয়াছে । ধাহাঁর! এই গ্রন্থখানির প্রকৃত মণ্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারেন তাহারা সনাতন হিন্ৃধর্্মের মূলতত্ব অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ হইবেন । 

বজ্ছ স্াাজ্রগ্রন্থ প্রণেতা উ্রীশ্যামাদল্শ কবি- 
ল্স্-_-পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ মহোদয় 
প্রণীত কেকরী পাঠ করিয়া! পরম আপ্যায়িত হইলাম । বাল্সিকীর বর্ণনায় 
বহিরৃষ্টিতে যে কেকয়ী সাধারণের দ্বণার পাত্র হইয়াছেন, রামদয়ালবাবুর 
অস্তরৃষ্টিতে সেই কেকমী সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন। 

গীতার নব নব সংস্করণে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছে। আজকাল 

আবাল-বৃদ্ব-বনিত' প্রায় সকলকেই গীতা পাঠ করিতে অন্ততঃ গীত লইয়া 

নাড়া চাড়া করিতে দেখা যায় । কিন্তু গীতার অর্থ কম্পজন বুঝে, তাহা 

জানি না। শাস্ত্র বলিয়াছেন--“সর্বোপনিষদে! গাবো দোদগ্ধা গোপাল- 

ননানঃ। বংসঃ পার্থ স্ধীর্ভোক্তা ছুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥” স্বয়ং ভগবান্ 
সমস্ত উপনিষদের সার সঙ্কলন করিয়া ঘে গীতামৃত প্রকাশ করিয়াছেন, 

সুধী না হইলে কেহ তাহার আস্াদ গ্রহণ করিতে পারে না। সেরূপ 

বীশক্তি সম্পন্ন ক্স জন আছেন ? গীতার অনেক টীকা! আছে। সেই 

সকল টীক! পড়িয়া, ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারের ভিন্ন ভিন্ন মতের সামগন্ 

করিয়। গীতার প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিত অনেক পণ্ডিতেরও মাথা 
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ঘুরিয়া যায়, তাহারাও দিশাহার! হইয়! পড়েন। প্রাখালের হাতে শাল- 
গ্রামের মৃত্যু বলিয়া একট! প্রবাদ আছে; অনেকের হাতে গীতারও সেই 
দশ] ঘটিয়াছে। কেবল তাহাই নহে; গীত! পড়ির়া, তাহার বিপরীত 
অর্থ বুৰিয়া, রাজদ্রোহে প্রবৃত্ত হহুয়। অনেকে আপনাদের মৃত্যুও ডাকিয়া 

আনিতেছে। 

ফল কথ, গীতা সাধনার বন্ত। সাধক ন! হইলে গীতার প্রকুত 

তাৎপর্য গ্রহণে সিদ্ধি লাভ করা যার না, এবং স্বয়ং সিদ্ধি লাভ না. করিলে 
অপরকেও তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। তাই বলি, গীতার অসংখা 
সংস্করণের মধ্যে রামদয়াল বাবুর গীতাই সর্বোচ্চ আসনের উপযুক্ত | 

তিনি স্পঙ্ডিত, তাহার উপর পরম সাধক, তাহার উপর আবার বন্থুদিন 

ধরিয়৷ বহু পরিশ্রম করিয়৷ উহার আলোচন! করিয়্াছেন। তাই তিনি 

গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন এবং অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ 

হইয়াছেন । তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীক! দিয়াছেন, তাহাতে সকল 
টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার অন্ুবাদও প্রাপ্তল ও 

যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্রোত্তরচ্ছলে যে তাৎপর্য্য বাখ্য! করিয়া- 

ছেন, তাহা অতীব হুদয় গ্রাহিণী হইয়াছে । বাহারা গীতার প্রক্কত মন্ম- 
গ্রহণ করিতে চাছেন, গীতার সারবত্ত! বুঝিতে চাছেন, গীতায় সর্বধন্মের 

সমন্বয় দেখিতে চানেন, তাহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর 

পাইবে, ইহাই তাহাদের স্থাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাহাদের 
ক্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ে বলিতে পারি। ৃ ্ 

শ্রাস্ুস্ত আছ্িত্যিনাথ ম্মত্র দর্শনলব্র-ভদ্রার 
রুচি মঞ্জিত) চরিত্র বিশ্লেষণ, চরিত্র সঙ্জ1 প্রণানী সুক্ষ নাটককারের 
মোহন অস্গুলীর পরিচায়ক । ভদ্রার পরিশিষ্টই ভর্রা-জীবনের গৌরব ও 

মাধুধ্যে পরিপূর্ণ । 
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লস্বুমতী--“উৎসব” ধর্ম বিষয়ক মাসিক পত্র। ধর্ম সম্বন্ধ 

এরূপ মাসিক পত্র আর নাই। ইহা সকলেরই পড়া উচিত। 

মেদিন্ীপুক্র হিতিম্ী-_ আমর! উৎপব পাঠ করিয়া অতুল 
আনন্দ লাভ করি। এই প্রকার মাসিক পত্রের নিয়মিত পাঠক হইলে 

তবে সংসারে থাকিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে । যদি 

মানুষ হইতে চাও, যদি কর্ম বন্ধন ছিন্ন করিতে চাও যদি ' প্রকৃত প্রেম 

লাভ করিয়া-_চিদানন্দে বিভোর হইতে এবং জীবন *নিতুই নব* 

উৎসবময় করিতে চাও তবে উৎসবের গ্রাহক হও । 

হিভবীদী- আমর! উৎসব পড়িয়া! হৃদয়ে নির্মল আনন্দ বোধ 

করিতেছি । প্রত্যেক প্রবন্ধ গভীর ভাবদ্োতক । 

91118 [0090 0020012 9102108 9; &, 

11911912]2 101£907 05808, 

ভ্ভান্সত্ত ভহমল্র-ও ৪ ৮৪1 11705155011) 90910 2100 

স]| ০০০0 ৪. 01 1151) 012০6. 16 0 605 8198৮ 1010 10 

2, 0020136 107) 01050 10 ৪ 0980৮01 2100 01585210 90516. 

উ্রীম্বুক্ত বেস্প লাল গুপ্ত এক” এ? বি” এল” 

উচ্চ শিক্ষা লাত করিয়া স্বদেশী শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে, ব্রাহ্মণ কুলে 

জন্মলাভ করিয় প্রকৃত ত্রাঙ্গণের মত জীবন যাপন করিলে, আধ্যসস্তানের 

কিরূপ দিব্য-জ্ঞান জন্মে “গীতা৷ পরিচয়” পাঠ করিলে তাহার স্বরূপ বুঝিতে 

পার! যায়। মনে হয় এ লেখা রামদয়াল বাবুর সাধ্যাতীত। ইহ! 

অন্তনিহিত সর্ব নর-নারী-বিজড়িত বিশ্ব মুত্তির বাক্য, লেখক ব্রাঙ্গণ 

উপলক্ষ্য মাত্র! লেখক কেবল গ্রন্থ কর্তা নহেন। তিনি সাধক যোগী। 

যোগ-বলে মানস চক্ষে যাহা দেখিয়াছেন তিনি তেমনি তাহা লিপিবন্ধ 

করিয়াছেন। 
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শ্রাযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

আর্ধ্যমিশন ইনৃন্রিটিউশন | 
যাহারা রত্ব বণিক তাহাদের নিকট মণির পরিচয় দিবার প্রয়োজন 

নাই। তীহার! মণি চেনেন স্থৃতরাং প্রাপ্তি মাত্র পরম সমাদরে তাহা কণ্ঠে 
ধারণ করেন। শ্রীগীতা কৌন্তভমণি অপেক্ষাও মূল্যবান, তাই শ্রীভগবান 
উহা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন, আর গীতা তাহার হৃদয়। একটী বাহিরের 

অপরটী ভিতরের । পাছে শ্্রীগীতা ভাল্ল-পত্ভীর হস্তে গজ মুক্তার ন্যায় 

অপাত্রের হস্তে বিডগ্কনা ভোগ করেন এই আশঙ্কার তোমার এই প্রয়াস। 

তুমি এই প্রয়াসে কীদৃশ সাফলা লাভ করিয়াছ যাহারা *গীতা৷ পরিচয়” 

পাঠ করিবেন তাহারই তাহ! সম্যক বুঝিবেন, আমার বোধ হয় তুমিই 

সর্ব প্রথম শ্রীগীতার প্রকৃত পরিচয় দিতে প্রবৃ্ত হইয়াছ। আমার 

ক্ষত্রাদপি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় তুমি ইহার 

প্রকৃত পরিচয় দিতে পারিয়া কৃতার্থ হুইয়াছ। যিনি শ্রীগীতা অধ্যায়ন 

করিতে চাহেন তিনি তোমার এই প্গীতা পরিচয়” পাঠে যে প্রসৃত 

উপকার লাভ করিবেন ইহা মুক্ত কে বলিতে পারি। 

০৫ 9 ০. 
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